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Rekenschap afleggen voor (hoge) investeringen
in preventie is geen kinderspel. Immers, hoe
kunnen kosten met goed fatsoen worden
verantwoord als belangrijke baten op de keper
beschouwd onzichtbaar zijn – criminaliteit die
niet heeft plaatsgevonden. Ruim drie miljard
euro per jaar spenderen aan zaken die verband
houden met criminaliteitspreventie, een schat-
ting die Debora Moolenaar van het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum in het hoofdartikel uitwerkt, kan al snel
(te) veel geld lijken. Mischien zelfs vraagtekens
oproepen of uitgaven die gepaard gaan met
preventiemaatregelen wel zo zinvol zijn.
Dergelijke vraagtekens zijn onterecht, inmiddels
zijn in verschillende landen ingewikkelde
rekenexcercities uitgevoerd die aantonen dat
investeren in preventie vruchten afwerpt.
Irvin Waller en Daniel Sansfaçon zetten er –
namens het International Centre for The
Prevention of Crime – uit verschillende landen
een aantal op een rij, in de publicatie Investing
Wisely in Crime Prevention. International

Experiences (U.S. Department of Justice, 2000).
Een vooraanstaande plaats in dit gezelschap
bekleedt een roemruchte studie uit 1996 van
de RAND Corporation in Californië, getiteld:
Diverting Children from a Life of Crime:
Measuring Costs and Benefits. Daarin nemen
Peter W. Greenwood e.a. verschillende maat-
regelen om een criminele carrière te voorkomen
de maat, qua kosten en baten. Zij schatten daarbij
ook, op basis van kennis over de effectiviteit van
maatregelen, welke maatregelen burgers het
minst in de portemonnee treffen om crimina-
liteit met 10 procent te laten dalen. Wat blijkt:
het kost de belastingbetaler minder wanneer
gebruik wordt gemaakt van vormen van vroeg-
tijdige preventie, zoals opvoedingsonder-
steuning, dan van repressieve maatregelen, zoals
langdurige detentie. Zonder de discussie over de
keuze van preventiemaatregelen uit het oog te
verliezen (niet álle maatregelen zijn effectief),
is het in dit licht alleen maar toe te juichen dat
substantiële bedragen worden gestoken in
criminaliteitspreventie. << Alfred Hakkert

Redactioneel

WAT KOOP JE VOOR
PREVENTIE?

Uit onderzoek blijkt dat

investeringen in vroeg-

tijdige preventie, bijvoor-

beeld opvoedingsonder-

steuning, zich dubbel en

dwars terugverdienen |

foto: Inge van Mill.



In 1997 werd door de gemeente
Amsterdam het zogeheten Wallen-
project – later het Van Traa-project
genoemd – opgericht. Dit project
richtte zich op het bestrijden van de
georganiseerde criminaliteit in
Amsterdam. De directe aanleiding
voor het Wallenproject was de
publicatie van het rapport van de
parlementaire enquêtecommissie
Opsporingsmethoden in 1996, in het
bijzonder het deelrapport over de
georganiseerde criminaliteit in
Amsterdam. Zestien criminele
ondernemers hadden zich in de
binnenstad economische machts-
posities verworven – in de horeca,
het gokwezen en het onroerend
goed. De georganiseerde criminali-
teit was een fenomeen geworden
dat schadelijk was voor economi-
sche en sociale verhoudingen maar
ook strijdig was met rechtstatelijke
verhoudingen. Wie was er eigenlijk
de baas in de binnenstad? Het Wal-
lenproject was onalledaags omdat
de bestuurlijke overheid bestuur-
lijke middelen uit de kast trok om
criminaliteit te kunnen bestrijden.
Destijds was de inzet van bestuur-
lijke bevoegdheden en sancties voor

een strafrechtelijk doel een noviteit
in ons land. Het Wallenproject trok
daarom van meet af aan veel aan-
dacht. In 2000 werd na een tussen-
tijdse evaluatie besloten de reik-
wijdte van het project tot de hele
stad uit te breiden. De brede Amster-
damse bestuurlijke aanpak ken-
merkt zich door het beschermen van
het openbaar bestuur tegen kwalij-
ke invloeden van de georganiseerde
criminaliteit en het opwerpen van
drempels tegen toetreding van de
georganiseerde criminaliteit tot
kwetsbare branches (bijvoorbeeld
screening van offranten of subsidie-
verzoekers).

De gemeente vond vanwege het
vernieuwende karakter van het
project dat een gedegen evaluatie
moest volgen door een externe
organisatie. De sectie criminologie
van de faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van de Vrije Universiteit zorgde
voor deze evaluatie, waarbij het on-
derzoek zich uitstrekte van 1 januari
2001 tot 1 mei 2004. De vraag hoe
effectief de Amsterdamse aanpak is
werd alleen maar belangrijker met
de invoering van de wet BIBOB

(Bevordering integriteitsbeoorde-
lingen door het openbaar bestuur) –
daarmee werd ook op landelijk
niveau gekozen voor een bestuur-
lijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit. In de publicatie
Het Van Traa-project. Evaluatie
van de bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit in
Amsterdam wordt de Amsterdamse
aanpak tegen het licht gehouden.
Daarbij wordt een antwoord gezocht
op twee vragen: (1) Hoe ziet de
methodiek eruit die in het kader
van het Wallenproject en later het
Van Traa-project is ontwikkeld
voor de bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit;
(2) Wat zijn de effecten van deze
projecten op de georganiseerde
criminaliteit in Amsterdam? <<

Het Van Traa-project. Evaluatie van de
bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit in Amsterdam. W. Huisman,
M. Huikeshoven, H. Nelen, H. van de Bunt en
J. Struiksma. Vrije Universiteit Amsterdam,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Sectie
criminologie. Den Haag, Boom Juridische
uitgevers, 2005. ISBN 90 5454 651 4.
De uitgave is te bestellen via de boekhandel of
bij: Boom distributiecentrum, T (0522) 23 75 55,
e-mail bdc@bdc.boom.nl

Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid, red. SECONDANT (kamer 1623), Postbus 93012, 2509 AA Den Haag. E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 
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georganiseerde misdaad in amsterdam

De Stichting Veiligheidszorg IJssel-
land ontwikkelt samenwerkings-
verbanden op het gebied van
integrale veiligheid in de politie-
regio IJsselland. De stichting richt
zich als het uitvoerend orgaan van
het Regionaal Platform Criminali-
teitsbeheersing IJsselland op
collectieve projecten op het gebied
van criminaliteitsbeheersing.
Daarbij werken het bedrijfsleven,
de politie, de gemeente, de brand-

weer en brancheorganisaties
(bijvoorbeeld MKB-Nederland)
nauw samen. Op de website van
de stichting, die blijkens een pers-
bericht in een nieuw jasje is
gestoken, presenteert de stichting
informatie over publiek-private
samenwerkingsverbanden waarbij
zij is betrokken. Denk aan de collec-
tieve beveiliging van winkelterrei-
nen, de aanpak van winkelcrimina-
liteit en het Keurmerk Veilig

Ondernemen. Op de website is ook
een partner in de politieregio
vertegenwoordigd: het Project
Integrale Veiligheid IJsselland (PIV).
Het PIV biedt onder meer onder-
steuning aan gemeenten bij het
ontwikkelen van een integraal
veiligheidsbeleid.

Voor meer informatie:
T (038) 496 38 92, e-mail
info@veiligheidszorg.nl, de website is te
vinden op: www.veiligheidszorg.nl 

website over veiligheidszorg
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veilig amersfoort 
Op 10 december 2005 werd het
project ‘Amersfoort veilig’
afgesloten. Het project, dat begin
2005 van start ging, richtte zich op
vier speerpunten: veelplegers, veilig
uitgaan, zwerfvuil en het hand-
haven van de leerplicht.

De gemeente Amersfoort heeft het
project geëvalueerd aan de hand
van politiecijfers, om de effecten
van de maatregelen vast te stellen,
en burgeronderzoek, om naar de
beleving van de veiligheid te
vragen. Van het onderzoek doet de
gemeente verslag in het rapport
Evaluatie campagne Veilig op straat.

Vier locaties in de stad (hotspots)
stonden centraal om problemen
gericht aan te kunnen pakken.
Het projectonderdeel veilig uitgaan
had bijvoorbeeld betrekking op de
binnenstad, waar het voornaamste
uitgaansgebied ligt. Er werden
debatten georganiseerd over veilig
uitgaan waaruit tips voor veilig
uitgaan voortvloeiden en er werd
met Amersfoortse horecaonder-
nemers gesproken over deurbeleid
en huisregels (bijvoorbeeld om
discriminatie te voorkomen).
De politie en de brandweer contro-
leerden samen de coffee- en grow-
shops op overtredingen en mis-
drijven en daarnaast controleerde
de politie de coffeeshops wekelijks,
om de relevante wet- en regelgeving
goed te kunnen handhaven.
Op een aantal plekken in de binnen-
stad werden camera’s geïnstalleerd.
De gemeente heeft met een aantal
organisaties, waaronder de politie,
het openbaar ministerie (OM) en de
brandweer, een convenant gesloten
over Veilig Uitgaan. De handhaving
van de leerplicht was niet aan een

hotspot gebonden maar gold voor
de hele stad. Om de leerplicht onder
de aandacht te brengen werd
tijdens speciale leerplichtweken
op drie basisscholen gecontroleerd
op te laat komen van ouders en
kinderen. Bij drie scholen voor het
voortgezet onderwijs werden alle
afwezige leerlingen aangemeld bij
de leerplichtambtenaar. Een andere
speerpunt richt zich op een kleine
groep die voor veel overlast en
criminaliteit zorgt: veelplegers.
Volwassen verdachten gelden in
Amersfoort als veelpleger als zij in
de afgelopen 5 jaar 20 keer of meer
door de politie zijn aangehouden.
Het criterium voor minderjarige
verdachten is dat zij ten minste 10
keer zijn aangehouden in de laatste
5 jaar, daarnaast moet van minstens
één aanhouding voor een strafbaar
feit sprake zijn in de afgelopen 12
maanden. Er worden twee groepen
veelplegers onderscheiden:
verslaafde of gestoorde veelplegers
(de ‘ggz-veelplegers’, de grootste
groep) en de reguliere veelplegers.
Veelplegers worden met ingang van
2005 strenger aangepakt en waar
mogelijk, in samenwerking met
het OM, opgesloten of in een hulp-
verleningstraject geplaatst. Er zijn
extra nazorgtrajecten voor ver-
slaafde veelplegers in het leven
geroepen. Door een integrale aan-
pak waarbij de verslavingszorg
samenwerkt met het OM en de
politie, tijdens en na detentie van
verslaafde veelplegers, wordt
getracht om terugval in de crimina-
liteit te voorkomen. Voor gestoorde
veelplegers zijn afspraken gemaakt
over crisisinterventies tussen zorg-
instellingen op het gebied van de
psychiatrie en de politie.

Op basis van politiecijfers is

nagegaan in hoeverre op de hot-
spots de objectieve veiligheid is
verbeterd. De aangiften en meldin-
gen in de eerste negen maanden
van 2005 in de vier hotspots en voor
Amersfoort als geheel zijn vergele-
ken met die in dezelfde periode van
2004. Het aantal aangiften daalde
in de hotspots gemiddeld met 17
procent, in de rest van Amersfoort
daalde het aantal met 2 procent.
De daling is opvallend omdat
landelijk en lokaal is getracht de
aangiftebereidheid te vergroten.
Ook in 2004 was al sprake van een
daling van de aangiften in de hot-
spots, maar die daling was minder
sterk. Geconcludeerd wordt daarom
dat de campagne heeft bijgedragen
aan een verlaging in de wijken met
de hotspots. <<

Voor meer informatie:
Tianne van Woudenberg,
communicatieadviseur Veilig op straat,
T (033) 469 43 69,
e-mail: t.vanwoudenberg@amersfoort.nl
Het veiligheidsactieprogramma 2006 van de
gemeente Amersfoort is te downloaden van de
website van de gemeente: www.amersfoort.nl



door Debora Moolenaar
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij de afdeling
Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa)
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum.

In 2004 hebben burgers circa 4,7 miljoen delicten onder-
vonden. Bedrijven en instellingen zijn met ongeveer
4 miljoen delicten geconfronteerd. Hoeveel delicten
tegen overheidsinstellingen zijn gepleegd, is niet bekend.
Gezien dit grote aantal delicten is het niet verwonderlijk
dat burgers, bedrijfsleven en overheid bereid zijn geld te

besteden aan preventieve maatregelen. Deze maatregelen
zijn zeer divers van aard. Het kan uiteenlopen van een blokje
om lopen of bewaking tot maatregelen om (potentiële)
criminelen weer op het rechte pad te krijgen. In dit artikel
wordt een indicatie gegeven van de uitgaven die gepaard
gaan met preventiemaatregelen tegen criminaliteit.

burgers
Zo’n 95 procent van de Nederlanders neemt maatregelen
om criminaliteit te voorkomen. Daarbij moet vooral worden
gedacht aan maatregelen ter voorkoming van inbraak en
diefstal. Hoewel er geen directe cijfers beschikbaar zijn over
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Crimi-trends
Van buitenverlichting tot waakhond en van alarminstallatie
tot bewaking: het WODC heeft becijferd hoeveel de overheid,
het bedrijfsleven en de burgers jaarlijks uitgeven aan
preventiemaatregelen. Houd je vast: het is een totaal van
3,3 miljard euro ofwel 205 euro per hoofd van de bevolking
per jaar. Een bedrag van je welste? Dat is betrekkelijk – er kan
veel criminaliteit mee worden voorkomen. Preventieve
maatregelen bedragen ongeveer 17 procent van de totale
uitgaven aan criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving.

GOED GELD NAAR
KWAAD GELD
GOOIEN?
Criminaliteitspreventie mag wat kosten
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de kosten die hiermee gepaard gaan, heeft het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
getracht om hiervan een inschatting te maken. In deze
schatting zijn de volgende kosten meegenomen: aanschaf-
kosten, installatiekosten en jaarlijkse kosten van preventie-
maatregelen zoals sloten, luiken, buitenverlichting,
alarminstallatie, waakhond, fietsslot en licht laten branden
bij afwezigheid.

Het blijkt dan dat in Nederland op jaarbasis ongeveer 1,2
miljard euro aan preventiemaatregelen wordt uitgegeven.
Dit is ongeveer 75 euro per hoofd van de bevolking. Het gaat

hierbij waarschijnlijk om een ondergrens, omdat de
berekening gebaseerd is op een beperkt aantal preventie-
maatregelen.

bedrijven en instellingen
Ook bedrijven treffen steeds meer preventiemaatregelen.
Daarbij moet worden gedacht aan alarminstallaties, sloten,

Als vorm van situationele

preventie hebben gemeen-

ten geïnvesteerd in camera-

toezicht de afgelopen jaren.

Het grotestedenbeleid heeft

daarvoor middelen geleverd

| foto: Inge van Mill.

Zo’n 95 procent van de Nederlanders
neemt maatregelen om criminaliteit te
voorkomen
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bewaking en (persoons)beveiliging. Uit gegevens over de
omzet van de beveiligingsindustrie blijkt dat de omzet van
bedrijfsbeveiliging in het kader van criminaliteitspreventie
in 8 jaar tijd is verdubbeld tot 986 miljoen euro in 2004.
Omdat gecorrigeerd is voor inflatie, betreft het hier een
reële stijging. Bedrijfsbeveiliging in het kader van
criminaliteitspreventie is verantwoordelijk voor 72 procent
van de totale omzet van deze sector en voor 94 procent van
alle activiteiten die aan criminaliteit zijn gerelateerd.
Per hoofd van de bevolking kosten de particuliere
beveiligingsactiviteiten in het kader van preventie 61 euro.
Daarnaast besteden bedrijven en instellingen ook geld aan

andere preventieve maatregelen zoals extra sloten en
alarminstallaties. De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven
van TNS-NIPO schat de omvang van deze maatregelen op
zo’n 650 miljoen euro.

overheid
Criminaliteitspreventie is sinds de begroting 2002 een
aparte post op de begroting van het ministerie van Justitie.
Daarvoor waren de uitgaven aan criminaliteitspreventie
verspreid over meerdere posten. Volgens de slotwet (de
definitieve vaststelling van de overheidsuitgaven over het
afgelopen jaar) heeft het ministerie van Justitie in 2004

23 miljoen euro uitgegeven aan criminaliteitspreventie.
Dit is bijna zes keer zoveel als in 1995. De stijging is deels een
artefact doordat met ingang van de nieuwe begrotings-
systematiek een aantal algemene posten ten laste van de
post preventie is gekomen. Maar het grootste gedeelte
van deze stijging (naar schatting 13 miljoen euro) is reëel.
Met name in het kader van het grotestedenbeleid, het
programma Jeugd Terecht, de nota Criminaliteitsbeheersing
en het Veiligheidsprogramma is meer geld beschikbaar
gekomen ten behoeve van preventieprojecten. Het bedrag
van 23 miljoen geeft echter een enigszins vertekend beeld.
In deze post zijn alleen de bedragen opgenomen die
expliciet aan preventieactiviteiten konden worden
toegerekend. Werkzaamheden van de reclassering die erop
zijn gericht om criminelen weer op het rechte pad te doen
komen, zijn bijvoorbeeld hierin niet opgenomen.
Op begrotingen van andere ministeries, zoals Defensie en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is criminali-
teitspreventie niet als aparte begrotingspost weergegeven.
Ook is niet bekend hoeveel tijd of geld de politie aan
preventie besteed. Daardoor worden de overheidsuitgaven
aan criminaliteitspreventie fors onderschat.

schade 
62%

overheidsreactie
21%

preventiemaatregelen
17%

Figuur 1> Uitgaven aan preventiemaatregelen in
verhouding tot de totale uitgaven aan criminaliteit

Met name in het kader van het
grotestedenbeleid, het programma
Jeugd Terecht, de nota Criminaliteits-
beheersing en het Veiligheids-
programma is meer geld beschikbaar
gekomen ten behoeve van
preventieprojecten



verzekeringen
Sommige preventiemaatregelen worden zowel door parti-
culieren als bedrijven en instellingen genomen. Zo worden
in de internationale literatuur de kosten voor het afsluiten
van een verzekering, die de schade van bijvoorbeeld diefstal,
inbraak of brandstichting dekt, ook meegeteld als preventie-
uitgaven. De kosten van dit soort verzekeringen zijn
gedefinieerd als de betaalde premies minus uitgekeerde
bedragen. Omdat bijvoorbeeld inboedelverzekeringen ook
worden aangegaan om brandschade te dekken, moeten de
kosten hiervoor worden gecorrigeerd. Na correctie blijken de
kosten van verzekeringen op jaarbasis ongeveer 485 miljoen
euro te bedragen.

totale uitgaven aan preventie
Als alle uitgaven bij elkaar worden geteld, blijken de
preventiemaatregelen van particulieren, bedrijven en
overheid jaarlijks 3,3 miljard euro te kosten. Dit is 205 euro
per hoofd van de bevolking. Uit figuur 1 blijkt dat preventie-
maatregelen ongeveer 17 procent uitmaken van de totale
uitgaven aan criminaliteit. Uitgaven aan overtredingen zijn
buiten beschouwing gebleven.

internationale vergelijking
De vraag rijst hoe Nederland zich verhoudt tot andere
landen. Ook in het buitenland worden pogingen gedaan om
de uitgaven aan criminaliteit te kwantificeren. Zo zijn er
gegevens bekend voor Canada in 1993, de Verenigde Staten
in 1998, Engeland en Wales in de periode 1999-2000 en
Australië in 2001. Ook hier blijkt dat met name ten aanzien
van preventiemaatregelen de gegevens beperkt zijn.
Noodgedwongen zijn de uitgaven aan preventiemaat-
regelen in alle gevallen grove schattingen.

Om de Nederlandse situatie met deze landen te vergelijken
zijn de uitkomsten van de onderzoeken gecorrigeerd voor
inflatie en onderlinge koopkrachtverschillen. Enige voor-
zichtigheid bij het vergelijken van de verschillende landen
is geboden. Niet alle landen rekenen dezelfde onderdelen
mee, enerzijds door gebrek aan gegevens, anderzijds door
institutionele verschillen. Zo wordt in de Amerikaanse
studie de aanschaf van een legaal wapen als preventie-
maatregel beschouwd, terwijl dit in Nederland en Engeland
en Wales verboden is.

SECONDANT #1 | FEBRUARI 2006 9

De omzet van bedrijfsbeveiliging is gegroeid tot 986 miljoen euro in 2004. Hier wordt een coffeeshop bewaakt | foto : Inge van Mill.  
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Uit figuur 2 blijkt dat de preventie-uitgaven per hoofd van
de bevolking in Nederland (205 euro) vergelijkbaar zijn met
Australië (197 euro) en Canada (198 euro). De grote uit-
schieter zijn de Verenigde Staten. Als we in termen van het
aandeel preventiemaatregelen in de totale uitgaven aan
criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving denken, dan
komt het beeld dat wordt geschetst in figuur 3 naar voren.
In Nederland en Australië wordt ongeveer 17 procent van de
totale uitgaven aan criminaliteit besteed aan preventie-
maatregelen. De Verenigde Staten daarentegen besteden
slechts 9 procent van de totale criminaliteitsuitgaven aan
preventie.

uitdaging
Op de Verenigde Staten na geeft Nederland van de vijf
vergeleken landen per hoofd van de bevolking het meeste
uit aan criminaliteitspreventie. Desondanks lijkt de huidige

berekening een onderschatting. De reden is dat de kosten
van een aantal preventiemaatregelen moeilijk zijn in te
schatten. Daarnaast is er weinig bekend over de effectiviteit
van deze preventiemaatregelen: in hoeverre bereiken zij
hun doel en zijn de uitgaven eraan gerechtvaardigd? In het
beantwoorden van deze vraag ligt voor onderzoekers de
komende jaren een flinke uitdaging. De berekeningen van
het WODC ten aanzien van de uitgaven aan criminaliteit
kunnen hiervoor input en een eerste aanzet zijn. <<

Figuur 2> Uitgaven aan criminaliteitspreventie per hoofd van de bevolking in 5 landen

Figuur 3> Aandeel preventie in de totale uitgaven aan criminaliteitsbestrijding en rechtshandhaving in 5 landen
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www
Criminaliteit en rechtshandhaving 2004. Ontwikkelingen en
samenhangen. A.Th.J. Eggen en W. van der Heide (eindred.),
WODC en CBS, Boom Juridische uitgevers, 2005. 
ISBN 90 5454 642 5. Hoofdstuk 7 bevat een uitgebreid
overzicht van alle uitgaven aan criminaliteitsbestrijding en
rechtshandhaving. Het rapport en de tabellen zijn te
downloaden van www.wodc.nl



Een gedwongen verhuizing van een jong echtpaar vanwege
aanhoudende overlast, samenscholing van jongeren op straat –
de Amsterdamse Diamantbuurt bouwde er een twijfelachtige
reputatie mee op. In opdracht van het stadsdeel Amsterdam Oud-
Zuid voerde INTRAVAL een enquête uit onder de bewoners om te
peilen hoe zij de overlast in hun buurt zélf ervaren en belangrijker
nog – aan welke maatregelen zij denken om de overlast de kop in
te drukken. Nieuwe onrust in 2006 in Amsterdam, waarover
burgemeester Cohen ruggespraak hield met de stadsdeel-
voorzitters, geeft de gedachten van bewoners zelf over de
aanpak van overlast extra gewicht.
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door Bert Bieleman, Carin Ogier en Jacco Snippe
De auteurs zijn werkzaam bij intraval, Bureau
voor Onderzoek en Advies, te Groningen en
Rotterdam, respectievelijk als directeur,
onderzoeker en senior onderzoeker.

Vanaf oktober 2004 is de Diamantbuurt, een
multiculturele vooroorlogse wijk in het stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid, op gezette tijden in het
nieuws geweest. De reden was de verhuizing
van een jong echtpaar, dat zich – vanwege de
aanhoudende overlast van een groep jongeren
in de directe omgeving van hun woning –
gedwongen zag zijn biezen te pakken. Uit diverse
buurtbijeenkomsten bleek dat buurtbewoners
overlast – denk aan samenscholingen, vecht-
partijen tussen jongeren en bewoners, hinderlijk
worden aangesproken of aangeraakt, dronken
mensen op straat – en onveiligheid verschillend
beleefden. Waar de een veel overlast ervoer, kon
de ander alle ophef over ernstige overlast niet
verklaren. Om de ware omvang van de overlast en
onveiligheid boven water te halen heeft
onderzoeks- en adviesbureau intravaldaarom –
in opdracht van het stadsdeel Amsterdam Oud-
Zuid – een bewonersonderzoek uitgevoerd.
Een belangrijk aandachtspunt was welke maat-

regelen volgens de bewoners de overlast kunnen
beperken. In totaal werden 507 bewoners
telefonisch of face-to-face geënquêteerd. In het
gebied waar de overlast was geconcentreerd
werden alle huishoudens benaderd. Dit gebied
bestaat met name uit het Smaragdplein en enkele
omliggende straten. In het overig gebied werden
aselect huishoudens benaderd. De totale respons
bedroeg 74 procent.

overlast in de diamantbuurt
In totaal ondervindt 80 procent van de bewoners
in de Diamantbuurt naar eigen zeggen wel eens
overlast van jongeren (70 procent) en/of andere
personen (70 procent). Op het Smaragdplein en
omgeving worden significant meer bewoners
met overlast van jongeren geconfronteerd dan in
het overig gebied (de rest van de Diamantbuurt).
Dit verschil is met name terug te vinden in
samenscholing van jongeren op straat, ruzie-
makende of schreeuwende jongeren en
vernieling door jongeren. Ook van lawaai op
straat wordt op en rondom het Smaragdplein
significant meer overlast ervaren dan in het
overig gebied. Een derde (34 procent) ervaart
geregeld (regelmatig, vaak of altijd) overlast van
jongeren, terwijl ruim een kwart (29 procent)

Overlast en onveiligheid in een gemiddelde buurt 

RUWE DIAMANT
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geregeld overlast door anderen ervaart. Voor de
hele Diamantbuurt geldt dat men frequenter
overlast ondervindt van jongeren dan van
anderen.

Van de bevolking ervaart 12 procent overlast door
groepen jongeren als een probleem dat váák in
hun buurt voorkomt, 16 procent van de Amster-
dammers is deze mening toegedaan, blijkt uit de
Politiemonitor Bevolking 2005 (Intomart Gfk,
2005). Een kwart (23 procent) van de bewoners in
de Diamantbuurt ondervindt naar eigen zeggen
vaak of altijd overlast van jongeren die samen-
scholen rond het café, op straat of bij de bushalte.
Op en rondom het Smaragdplein gebeurt dit
significant meer (volgens 26 procent) dan in het
overig gebied (13 procent). De frequentie in het
geregeld ervaren van overlast van omwonenden
is vergeleken met de gemiddelde cijfers voor
Nederland en Amsterdam uit de Politiemonitor
2005 evenééns hoger in de Diamantbuurt. Van de
Nederlanders ondervindt 4 procent vaak hinder
van omwonenden, terwijl 8 procent van de
Amsterdammers dit zegt. Zowel op en rondom
het Smaragdplein als in het overig gebied in de
Diamantbuurt ervaart ongeveer 12 procent vaak
tot altijd overlast van omwonenden, door ruzie-
makende of schreeuwende buren of geluids-
overlast van buren.

onveiligheidsbeleving
Ruim een kwart (28 procent) van de bewoners in
de Diamantbuurt voelt zich naar eigen zeggen
wel eens onveilig (figuur 1). Dit is hoger dan het
gemiddelde voor heel Nederland (24 procent),
maar lager dan dat voor geheel Amsterdam
(40 procent). Dit verschil laat zich niet eenvoudig
verklaren, maar lijkt vooral ermee te maken te

hebben dat de Diamantbuurt niet zo’n probleem-
wijk is als wel eens wordt gedacht. Tijdens het
veldwerk is duidelijk dat de meeste bewoners met
alle plezier mee willen doen aan de enquête.
In probleemwijken gaat het werven van respon-
denten vaak veel moeizamer. Verder blijken de

meeste bewoners al jarenlang in de Diamant-
buurt te wonen; ruim de helft woont er al meer
dan tien jaar. Zij kennen de buurt doorgaans goed,
zijn gewend aan het wonen in een grote stad en
ook aan de soms minder positieve aspecten
daarvan. Bovendien is het criminaliteitsniveau
in de Diamantbuurt verhoudingsgewijs laag.
Dit geldt bijvoorbeeld voor een misdrijf als
bedreiging met geweld. De bewoners van de
Diamantbuurt zijn minder vaak slachtoffer
geweest van bedreiging met geweld (5 procent)
dan de bewoners van Amsterdam (8 procent).
Bekend is dat geweldsmisdrijven bijdragen aan
de onveiligheidsbeleving. Bovengenoemde
factoren zullen de onveiligheidsbeleving in de
Diamantbuurt in positieve zin beïnvloeden.
De meest genoemde reden voor de onveiligheids-
beleving in de Diamantbuurt is met 68 procent
de aanwezigheid van groepen jongeren. Slechts
11 procent is van mening dat criminaliteit
bijdraagt aan hun gevoel van onveiligheid (figuur
2). Vooral de bewoners in het overige gebied in de
Diamantbuurt (buiten het Smaragdplein en
omgeving) vinden dat de media ook bijdragen
aan het ontstaan van onveiligheidsgevoelens.
Dit geldt in mindere mate voor de bewoners op en
rondom het Smaragdplein. Zij geven vooral slecht
verlichte, stille plekken of slachtofferschap van
criminaliteit als reden aan.

slachtofferschap 
In het afgelopen jaar is meer dan een kwart
(28 procent) van de bewoners in de Diamantbuurt
slachtoffer geweest van een voorval of misdrijf in

In de Diamantbuurt houden

in rode jacks gestoken

jongeren van het project

SouthWatch|Rivierenteam

toezicht op de veiligheid op

straat, om daarmee werk-

ervaring op te doen | foto:

Inge van Mill.
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dat de meeste bewoners met alle
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het werven van respondenten
vaak veel moeizamer

Figuur 1> Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt
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Figuur 2> Reden voor onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt, in % (N=114)
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de eigen buurt (figuur 3). Hier blijkt geen verschil
te zijn tussen het Smaragdplein en omgeving
en het overig gebied in de Diamantbuurt. De
bewoners zijn voornamelijk slachtoffer geweest
van vandalisme en verbale agressie. Ruim
driekwart (81 procent) van de bewoners die het
afgelopen jaar in de Diamantbuurt slachtoffer
zijn geweest van verbaal geweld, zegt dat (bij de
laatste keer) jongeren de daders waren. Dit is voor
85 procent van de bewoners op en rondom het
Smaragdplein het geval en voor 77 procent van de
bewoners in het overig gebied. Wat betreft fysieke
agressie in de Diamantbuurt waren jongeren in
69% van de gevallen de daders volgens de
bewoners.

werk voor jongeren
Aan de bewoners is gevraagd welke maatregelen
volgens henzelf zouden kunnen helpen om de
overlast in hun buurt te verminderen. Meer
politietoezicht is de meest genoemde maatregel
(29 procent), gevolgd door meer voorzieningen
voor jongeren (20 procent). Verder worden onder
meer genoemd: begeleiding van de ouders
(5 procent), vast cameratoezicht (5 procent) en
toezicht door buurtvaders (4 procent). Meer
politietoezicht als mogelijke maatregel is het
meest genoemd in het overig gebied, terwijl
meer voorzieningen voor jongeren het meest is
genoemd op en rondom het Smaragdplein.
Het begeleiden van de ouders wordt door de
ondervraagde bewoners op en rondom het
Smaragdplein eveneens vaker als mogelijke
maatregel genoemd. De bewoners hebben ook
kenbaar gemaakt welke maatregelen zij écht

geschikt vinden om de overlast in de buurt te
bestrijden. Figuur 4 laat zien dat zowel op en
rondom het Smaragdplein als in het overige
gebied de bewoners daar vooral de sociale
maatregelen en de toezichtsmaatregelen goed tot
zeer goed geschikt voor achten. Zij denken bij
sociale maatregelen vooral aan het vinden van
werk voor jongeren, een betere begeleiding voor
jongeren en meer voorzieningen voor deze groep.
Bij toezicht gaat het met name om meer politie-
toezicht en het inzetten van (vast of mobiel)
cameratoezicht. Het inzetten van een particuliere
beveiligingsdienst wordt het minst vaak
genoemd als goede maatregel. Over het inzetten
van repressieve maatregelen is men het minst
positief. Minder dan drie vijfde (58 procent) van
de bewoners op en rondom het Smaragdplein en
in het overige gebied noemt dit goede maat-
regelen voor het tegengaan van overlast.
Zo wordt het instellen van een samenscholings-
verbod door slechts 28 procent van de bewoners
in de Diamantbuurt als een goede maatregel
beschouwd.

Een kwart (25 procent) van de bewoners noemt
het inzetten van politietoezicht een maatregel die
wat hen betreft direct kan worden genomen om
de overlast in de buurt tegen te gaan. Eveneens
een kwart (25 procent) vindt het aanbieden van
meer voorzieningen voor jongeren een maatregel
die direct genomen zou moeten worden. De meest
genoemde direct te nemen maatregel op en
rondom het Smaragdplein is echter meer voor-
zieningen voor jongeren. De meest genoemde
direct te nemen maatregel in het overig gebied is
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Figuur 3> Minstens één keer slachtoffer van voorval of misdrijf in de Diamantbuurt in het afgelopen jaar, in %
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meer politietoezicht. Tussen beide gebieden is
geen verschil in wie volgens de bewoners verant-
woordelijk is voor de aanpak van de overlast. Meer
dan een derde (35 procent) van de bewoners houdt
de politie verantwoordelijk voor de aanpak van de
overlast in de buurt. Bijna een derde vindt dat de
ouders (32 procent) of het stadsdeel (31 procent)
hiervoor verantwoordelijk zijn.

toezicht en controle
De helft (51 procent) van de bewoners in de
Diamantbuurt vindt dat de buurtbewoners zélf
een rol hebben in de aanpak van de overlast in de
buurt. Dat denken zowel de bewoners op en
rondom het Smaragdplein als die in het overig
gebied. De bewoners vinden zichzelf vooral
geschikt voor sociaal toezicht en sociale controle.
Ook het begeleiden van jongeren wordt af en toe
genoemd. Wat naar de mening van de respon-
denten vooral níét de rol van de buurtbewoners is,
is het zelf ingrijpen bij overlast of het aanspreken
van overlastgevende jongeren.

Over het inzetten van repres-
sieve maatregelen is men het
minst positief
Een deel van de bewoners (39 procent) in de
Diamantbuurt is bereid zelf een bijdrage te
leveren aan het tegengaan van overlast, terwijl
een vijfde (21 procent) nog een slag om de arm
houdt en zegt wellicht hiertoe bereid te zijn.

een gemiddelde wijk
Al met al lijkt de Diamantbuurt een redelijk
gemiddelde wijk met één grote uitzondering: de
overlast door de aanwezigheid van groepen
jongeren. De overlast van groepen jongeren doet
zich vooral voor op het Smaragdplein en in de
omliggende straten. Daarnaast scoort ook de
overlast van overige omwonenden wat hoger dan
gemiddeld in Amsterdam. Deze vormen van
overlast leiden echter niet tot grotere onveilig-
heidsgevoelens: 28 procent van de bewoners in de
Diamantbuurt voelt zich wel eens onveilig
tegenover 40 procent van de inwoners van
Amsterdam. Om de overlast structureel aan te
pakken spreken de bewoners een voorkeur uit
voor sociale maatregelen en toezichtsmaat-
regelen boven repressieve maatregelen.
De bewoners denken bij sociale maatregelen
vooral aan het vinden van werk voor jongeren,
een betere begeleiding voor jongeren en meer
voorzieningen voor deze groep. Bij toezicht gaat
het vooral om meer politietoezicht en het inzetten
van (vast of mobiel) cameratoezicht. Een groot
deel van de bewoners is zélf bereid een bijdrage
te leveren aan het tegengaan van de overlast.
In nader overleg met de bewoners moet worden
vastgesteld op welke wijze de bewoners zelf
willen bijdragen aan de leefbaarheid en veilig-
heid in hun buurt. <<

De resultaten van het bewonersonderzoek zijn
gepubliceerd in Diamant in profiel. Inventarisatie
overlast Diamantbuurt Amsterdam Oud Zuid.
Voor meer informatie: intraval, Postbus 1781,
9701 BT Groningen, T (050) 313 40 52, www.intraval.nl

Figuur 4> Goede maatregelen voor het tegengaan van overlast in de Diamantbuurt, in %
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door Anton Stig
De auteur is freelancejournalist.

De navolgende pagina’s bevatten een uitgebreid
verhaal over de problematiek rond (allochtone)
hangjongeren – met name in de Amsterdamse
Diamantbuurt. De reportage kwam al enige tijd
geleden tot stand op basis van interviews daarover
met Lieke Thesingh, GroenLinks-wethouder
Jeugdzaken van de stadsdeelraad Oud-Zuid en
onderzoeker en criminoloog Henk Ferwerda van
Advies- en Onderzoeksgroep Beke uit Arnhem.
Na voltooiing van het verhaal werd Amsterdam
opnieuw opgeschrikt door een aantal incidenten
in diverse stadsdelen, waarbij de Nieuwe Pijp 
– en meer specifiek, een onderdeel daarvan, de
Diamantbuurt – in opspraak raakte. Bij de
incidenten waren volgens de gemeente zowel
autochtone als allochtone jongeren betrokken. Dit
noopte burgemeester Cohen tot ‘spoedberaad’ met
alle voorzitters van de stadsdeelraden. De
incidenten varieerden van vernieling tot
discriminatie. Op een moment, zo leek het althans,
dat het ingezette stadsbeleid tegen overlast
veroorzakende (hang)jongeren juist vruchten leek
af te werpen. Genoeg reden om het hierover reeds
gemaakte achtergrondartikel alsnog in dit
nummer te publiceren.

intolerantie
Uiteraard gevraagd naar een reactie van de
gemeente op de actuele gebeurtenissen liet het
stadsdeelkantoor Oud-Zuid in een schriftelijke
reactie weten dat “het stadsdeel de gebeurtenissen
serieus neemt, maar dat vooralsnog geen
conclusies worden getrokken over aard en omvang
van de problemen. Wel is besloten de komende tijd
intensiever te gaan monitoren op intolerant
gedrag jegens anderen”. Volgens het stadsdeel-
kantoor “lijkt het erop” dat de stad te maken zou
hebben met “een nieuwe, jongere groep jongeren
(12-, 13- en 14-jarigen) die zich schuldig zou maken
aan intolerantie richting bewoners”.“Misschien”,
zo schrijft het Stadsdeelkantoor in de verklaring,
“dat jongeren uit de eerder onderzochte groep zich
ook onder deze jongeren bevinden, maar dat
weten we nog niet. Hiervoor is nader politie-
onderzoek noodzakelijk.” (De eerder onderzochte
groep betreft de groep die in 2004 overlast in de
Diamantbuurt veroorzaakte.) 

signalen
Het stadsdeel kondigde in de verklaring in elk
geval aan “op korte termijn buurtthermometers te
zullen instellen om signalen van intolerantie in
een vroeg stadium te signaleren en meer inzicht te
krijgen in de ernst en omvang van het probleem.

Na eerdere commotie over een echtpaar dat de Diamantbuurt
noodgedwongen verliet, werd Amsterdam onlangs opnieuw beroerd
door enkele incidenten – in diverse stadsdelen. De Diamantbuurt
maakte wéér de tongen los. Het stadsbeleid tegen overlast
veroorzakende hangjongeren leek juist vruchten af te werpen.
De ingezette aanpak van jongerenoverlast in Amsterdam is door
de nieuwe ontwikkelingen niet gediskwalificeerd.

VOELING HOUDEN MET 
INTOLERANTIE
Stadsdeel wil buurtschouwen 



Hieruit voortvloeiend kunnen maatregelen
worden getroffen. Daarnaast zal gewerkt worden
met buurtschouwen rond het thema
intolerantie”, aldus de verklaring. Voor de langere
termijn is een onderzoek gepland waarin onder-
zocht gaat worden of intolerantie meer voorkomt
in de Nieuwe Pijp ten opzichte van andere
buurten in Oud-Zuid en in vergelijking met heel
Amsterdam.

Voor de langere termijn is een
onderzoek gepland waarin
onderzocht gaat worden of
intolerantie meer voorkomt in de
Nieuwe Pijp ten opzichte van
andere buurten in Oud-Zuid en
in vergelijking met heel
Amsterdam
De burgemeester heeft toegezegd aan een
dergelijk onderzoek te willen meewerken. In het
onderzoek wordt ook meegenomen wat de
oorzaken van intolerant gedrag zijn en wat de
kenmerken van het gedrag zijn.

nuance
Ook onderzoeker en criminoloog Henk Ferwerda,
die ruim een jaar geleden voor hangjongeren in
de Diamantbuurt ‘oplossingen’ bedacht, zei
“onaangenaam verrast” te zijn door de incidenten
van de afgelopen tijd. Ontwikkelingen die
volgens hem wellicht mede voeding hebben
gekregen door recent bekendgemaakte cijfers
over de relatief hoge jeugdwerkloosheid onder
allochtone jongeren. Ferwerda:“Die cijfers
spreken wat dat betreft boekdelen en zijn toch
wel dramatisch. Maar nogmaals, afgezien
daarvan, laten we vooral blijven oppassen dat we
niet alle problemen van nu projecteren op een
groepje hangjongeren. Ik ben wetenschappelijk
onderzoeker en ga graag uit van feiten. Mijn
boodschap in dezen is dan ook: nuance, nuance en
nog eens nuance. Wat dat betreft vind ik de
bestuurders in Amsterdam in dezen verstandiger
dan de gemiddelde journalist.” <<

19 januari 2006: een

verslagggeefster aan het

werk in de Amsterdamse

Diamantbuurt. Eind 2004

leidde buurtoverlast van

jongeren in de Diamant-

buurt tot zorgen in de

samenleving. Begin 2006

baren nieuwe incidenten in

Amsterdam, waaronder in

de Diamantbuurt, opzien |

foto: Inge van Mill.
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Vanwege buurtoverlast van jongeren en een echtpaar dat
tegen wil en dank verkaste, wist de Amsterdamse
Diamantbuurt eind 2004 de ogen van de samenleving op
zich. Aan de vooravond van onrust in januari 2006, blikken
wethouder Jeugdzaken Lieke Thesingh van het stadsdeel
Oud-Zuid en onderzoeker Henk Ferwerda van Advies- en
Onderzoeksgroep Beke, nuchter terug – en bespreken
ervaringen met de aanpak van jongerenoverlast die elders,
in het Amsterdamse stadsdeel West, met succes zijn
toegepast.

RETOUR DIAMANTBUURT 
REPORTAGE De Amsterdamse Aanpak 

Op het Smaragdplein

maken twee jongeren een

praatje. Bij wijze van

tijdverdrijf wat op straat

rondhangen wordt al snel

geassocieerd met overlast |

foto: Inge van Mill.
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door Anton Stig
De auteur is freelancejournalist.

Eind 2004 waren de schijnwerpers gericht op de
Amsterdamse Diamantbuurt, waar een groep
allochtone hangjongeren in het stadsdeel Oud-
Zuid voor flinke overlast zorgde. De incidenten,
die varieerden van pesterijen tot vernieling en
intimidatie, deden veel stof opwaaien. Een
dieptepunt was het gedwongen vertrek van een
echtpaar uit de buurt. Voor de gemeente
Amsterdam was dit de druppel die de bestuurlijke
emmer deed overlopen. Besloten werd tot een
‘intensievere aanpak’ van de overlast in de
volksbuurt, waarbij ook van wetenschappelijke
inzichten werd gebruikgemaakt. In maart 2005
resulteerde dat in de presentatie van een plan van
aanpak van de hand van criminoloog en
onderzoeker Henk Ferwerda van Advies- en
Onderzoeksgroep Beke uit Arnhem: de ‘shortlist-
methodiek.’ Wat is de les die we kunnen leren uit
de Amsterdamse Diamantbuurt? 

amsterdamse aanpak
Ruim een jaar na dato zijn de problemen in onder
meer de Amsterdamse Diamantbuurt niet
gladgestreken. De recente onrust, waarvan ook in
andere Amsterdamse buurten sprake was, vormt
daarvan het bewijs. Toch lijkt één ding zeker: de
shortlistmethodiek gebruiken bij hanggroepen
die overlast veroorzaken, kan ook elders in ons
land bijdragen aan oplossingen voor deze
problematiek. Met de nadruk op kán. In
combinatie met ‘de Amsterdamse aanpak’ is de
shortlistmethodiek in de hoofdstad een alter-
natief dat blijkt te werken. Dat is de stellige
overtuiging van de Amsterdamse wethouder
Jeugdzaken Lieke Thesingh (GroenLinks) van het
stadsdeel Oud-Zuid. Ze zegt dat op basis van haar
ervaringen met de Diamantbuurt tot nog toe.
Thesingh geeft daarbij hoog op van de methodiek,
die al eerder met succes in het stadsdeel West is
gelanceerd en momenteel ‘stadsbreed’ wordt
toegepast.“Een methodiek”, aldus de wethouder,
“die ons dwingt en gedwongen heeft de diepte in
te gaan. Ferwerda’s kijk heeft ons in elk geval op
een aantal fronten op het juiste spoor gezet”, zo is
haar indruk. Toch spreekt ze liever niet van de
shortlistmethodiek, maar van De Amsterdamse

Aanpak.“Dat wil zeggen dat we er vooral die
elementen uit hebben opgepikt, die we in onze
stad ook praktisch bruikbaar achten en die passen
bij onze eigen aanpak: hard en zacht (optreden)
met elkaar in balans zien te brengen. Wel
vormden veel elementen uit zijn plan een
aanscherping van ons eigen beleid.”

kenschetsen
Belangrijkste kenmerk ervan is dat overlast
veroorzakende jeugdgroepen eerst systematisch
in kaart worden gebracht op basis van hun
specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld of ze als
hinderlijk, overlastgevend dan wel als crimineel
moesten worden gekenschetst, aangevuld met
tal van andere relevante gegevens. Zoals over hun
leeftijd, of ze schoolgaand waren, met justitie in
aanraking waren geweest en ga zo maar door.
Op grond daarvan is vervolgens een aanpak
‘op maat’ bepaald in nauwe samenwerking met
daarin gespecialiseerde partijen in de stad.
Voor de Diamantbuurt formuleerde Ferwerda
op basis van zijn onderzoeksresultaten enkele
tientallen concrete punten in zijn plan van
aanpak. Verder pleitte hij voor meer samenhang
en coördinatie tussen stadsbestuur, welzijns-
instellingen en de politie. Om de problemen te lijf
te gaan werkt de hoofdstad nu bijvoorbeeld met
een Uitvoeringsteam en is er een procesmanager
aangesteld om een en ander in goede banen te
leiden.

finetuning
Criminoloog Ferwerda noemt zijn methodiek zelf
een vorm van finetuning.“Maak je geen onder-
scheid tussen de jongeren onderling, dan geef
je een groep overlastbezorgers die absoluut
vervelend is een label dat niet bij de groep hoort
en dan overschat je of onderschat je het probleem.
Op moment dat je het probleem onderschat, ga je
heel erg repressief inzetten, waarmee je het
probleem soms groter maakt dan noodzakelijk.

Een sterk voorbeeld van onderschatting noem ik
de Kreidlergroep van Big Willem in Amsterdam.
Dat was een groepje jongeren uit de jaren zeven-
tig waarvan de gemeente dacht: we geven ze een
jeugdhonk. Maar die jongen heet nu Big Willem
en de groep Hells Angels. Ergo: elke groep moet de
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aanpak krijgen die ze verdient: de ene keer in de
preventieve sfeer met bijvoorbeeld inschakeling
van het jeugd- en jongerenwerk en de andere keer
vrij hard en repressief. Tenminste, als het jongens

zijn die zich stelselmatig en aantoonbaar schuldig
maken aan strafbare feiten.” De shortlistmetho-
diek met bijbehorende onderzoeksprocedure is
intussen volgens Ferwerda qua aanpak en proto-
col dermate “goed geborgd” dat steden “met een
kwalitatief goede beleidsmedewerker bij de
politie of een gemeente er een heel eind mee
zouden moeten kunnen komen”.

cijfers
De groep die in de Diamantbuurt voor overlast
zorgde, zo achterhaalde Ferwerda al meteen, was
beduidend minder groot dan aanvankelijk was
verondersteld. Het betrof geen 60, maar een groep
van 31, merendeels allochtone jongens in de
leeftijd van 13 tot 28 jaar die “in meer of mindere
mate” overlast veroorzaakten.
Een kleiner deel typeert Ferwerda als hardekern-
jongeren; zij pleegden ook ernstige strafbare
feiten, al dan niet in de Diamantbuurt. Daarnaast
bracht de onderzoeker tal van andere relevante
gegevens aan het licht, maar zette deze bovendien
in een context. Een grote pre, vindt de Amster-
damse wethouder Thesingh.“Want door heel
gericht nuances aan te brengen – bijvoorbeeld in
de samenstelling van een groep, hun leeftijd of

crimineel verleden – kunnen de betrokken
jongeren vervolgens ook heel gericht benaderd
worden. En wel zonder dat ze met z’n allen over
een en dezelfde kam worden geschoren en
allemaal als de grootste criminelen worden
behandeld en gestigmatiseerd.”

Op welk specifiek front heeft de shortlistmethodiek
Amsterdam, zoals u zelf zegt “gedwongen de diepte
in te gaan”? “Dan denk ik met name aan de rol van
de ouders. Die spelen een veel belangrijker rol dan
we denken. Maar tot voor kort waren ouders
eigenlijk nauwelijks in beeld. We riepen wel
voortdurend met z’n allen dat ze verantwoorde-
lijk waren, maar vervolgens gingen we er weer
met een boog omheen en doken de instellingen
weer op de jongeren zelf. Maar op het moment dat
je je ook meer gaat richten op ouders, worden ook
andere problemen herkenbaarder. Bijvoorbeeld
als het gaat om hun sociaaleconomische situatie,
de huizen waarin ze wonen en ga zo maar door.

Dan word je toch wel met de neus op de feiten
gedrukt. Ook in de zin van dat de integratie niet
datgene heeft opgeleverd wat was beoogd.
Dat mensen na zoveel jaren in Nederland wonend
en werkend kennelijk nog steeds niet in de positie
zijn om als ouders hun verantwoordelijkheden te

“Maar tot voor kort waren
ouders eigenlijk nauwelijks in
beeld. We riepen wel
voortdurend met z’n allen dat ze
verantwoordelijk waren, maar
vervolgens gingen we er weer
met een boog omheen en doken
de instellingen weer op de
jongeren zelf”

“Maak je geen onderscheid
tussen de jongeren onderling,
dan geef je een groep overlast-
bezorgers die absoluut vervelend
is een label dat niet bij de groep
hoort en dan overschat je of
onderschat je het probleem”
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www
Het gedwongen vertrek van het echtpaar uit de
Diamantbuurt werd een cause célèbre, die
synoniem werd voor onbehagen over leefbaar-
heid en jongerenoverlast in de grote stad.
Hoofdcommissaris Welten van de politie
Amsterdam-Amstelland onderstreepte de impact
van het incident in zijn nieuwjaarstoespraak
2005: “Al op mijn eerste werkdag kreeg ik te
maken met een echtpaar dat zich genoodzaakt
voelde te vertrekken uit de Diamantbuurt.
Zij zagen geen andere mogelijkheid meer.
Ik meen dat niemand in een dergelijke situatie
zou mogen komen. Het past bij een beschaafde
samenleving dat het voldoende veilig en leefbaar
is.” In de buurt zelf lieten jongeren zich in
november 2004 kort na het incident van een
bezorgde kant zien, blijkt uit een persbericht van
12 november 2004 van het stadsdeel Amsterdam
Oud-Zuid. Zij verzamelden handtekeningen om
hun afkeuring te laten blijken over het feit dat
het gezin slachtoffer werd. 

De aanpak van jongerenoverlast wordt in
Amsterdam sindsdien serieus ter hand genomen. 
De aanpak van overlast door jeugdgroepen heeft
niet alleen prioriteit bij de stadsdelen, maar ook
bij het stadsbestuur en bij de politie en het
openbaar ministerie. Voor de hele stad moet
eenzelfde aanpak gelden, meldt de website van
de gemeente Amsterdam. Op de gemeentelijke
website – www.eenveiligamsterdam.nl – zijn
naast de nieuwjaarstoespraak van hoofd-
commissaris Welten verschillende beleids-
documenten te downloaden over de aanpak van
jongerenoverlast. Bijvoorbeeld: Stramien voor
een plan van aanpak Groepsaanpak
Amsterdam, Resultaten conferentie Aanpak
overlast jeugdgroepen, Groepsaanpak
Amsterdam. Handreiking voor de praktijk en
Hoofdlijnen aanpak overlast jeugdgroepen
2005. Ook het onderzoek van Henk Ferwerda –

De Diamantgroep. De aanpak gebundeld – 
is hier te downloaden. 

Medio januari 2006 waren enkele nieuwe
incidenten op meerdere plekken in Amsterdam
voor burgemeester Cohen aanleiding zich te
verstaan met de stadsdeelvoorzitters. In een
persbericht op de gemeentelijke website wordt
verslag gedaan van de uitkomsten hiervan.
Blijkens het persbericht zorgt een groep van
ongeveer honderd gedragsgestoorde jongeren
voor problemen in Amsterdam. Bij sommige
incidenten waren ook “groepen autochtone
raddraaiers” betrokken, aldus het persbericht. 
De vier grote steden – Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht – mogen van minister
Donner van Justitie voor 2006 en 2007 een bedrag
van 5 miljoen euro verwachten om te zorgen dat
Marokkaanse jongeren niet in delinquent vaar-
water komen. Dit blijkt uit een brief van Donner
aan de Tweede Kamer, over ernstige overlast en
criminaliteit in de grote steden. Voortbouwend
op het in gang gezette veelplegersbeleid, moet
een aanpak worden geformuleerd om een
criminele carrière voor jongeren in het algemeen
te voorkomen. Voor Marokkaanse risicojongeren
moet met een specifieke context worden
rekening gehouden – een combinatie van een
slechte sociaaleconomische positie met weinig
uitzicht op scholing en arbeidsmarkt, en
culturele factoren. In de brief wordt gewezen
op het belang van bruggen bouwen en het
mobiliseren van de omgeving van de jongeren.
De kunst is om problemen zoveel mogelijk
samen met de Marokkaanse gemeenschap aan te
pakken, aldus de brief. Daarbij moet worden
gedacht aan famile, vrienden, rolmodellen,
gezagsdragers en vrijwilligers. Ook moet het
maatschappelijk middenveld (zoals institutities
die betrokken zijn bij scholing en sport) worden
ingeschakeld. De brief is te downloaden van
www.justitie.nl
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nemen. Niet alleen omdat ze de taal van hun
kinderen niet spreken, maar vaak sowieso de weg
niet weten en onmachtig zijn. Sterker nog: vaak
blijken ze zelfs helemaal niet te weten wat hun
kinderen allemaal uitspoken.”

gesprek aangaan
Naast de grote mix aan concrete maatregelen,
zegt wethouder Thesingh groot belang te hechten
aan het “in gesprek komen en blijven” met de
ouders van de jongeren die overlast veroorzaken.
Wat is de meerwaarde van een wethouder die
ergens letterlijk aan de bel trekt? “Hoe je het ook
wendt of keert, als er een wethouder op de stoep
staat, heeft dat toch wel een iets andere impact
dan bijvoorbeeld een jongerenwerker, die daar
misschien al voor de zoveelste keer langskomt
en roept: het gaat niet goed. Het is in elk geval
een duidelijk signaal. Zo van: nu moeten jullie
ons toch echt serieus nemen. En over het alge-

meen heeft men dan ook snel in de gaten dat het
geen flauwekul is. Al moet ik daar onmiddellijk
aan toevoegen dat je niet te snel naar een
dergelijk middel moet grijpen, want op een goed
moment is zoiets natuurlijk ook aan erosie
onderhevig en werkt niet meer. Kortom: je moet
wel spaarzaam omgaan met dat middel!”

En in welke specifieke gevallen trekt u aan de bel?
Wethouder Thesingh:“Ik heb het natuurlijk niet
over strafrechtelijke gevallen, want die hebben
een strafrechtelijke aanpak nodig. Maar bijvoor-
beeld over gevallen die raakvlakken hebben met
de Leerplicht. Met name als je rapportages krijgt
van jongeren, waarvan je ziet dat ze het op school
niet goed doen, waar het verzuimpatroon niet
goed is, die op zichzelf misschien niet direct tot de
grootste overlastbezorgers behoren, maar die wel
degelijk behoren tot de risicogroepen. Bij de
gesprekken die we dan aangaan, kijken we de
ouders recht in de ogen en is de toon van het
gesprek zeker niet vrijblijvend, maar heel serieus.
Zo van: luister eens, als er nu niks aan het gedrag
van uw kind wordt gedaan, gaat het straks echt
goed fout.”

Zelf heeft de wethouder zich overigens nog nooit
onveilig gevoeld in de Diamantbuurt. En ze is
ervan overtuigd dat het allemaal weer goed komt.
In het bijzonder met de jeugd.“Laatst was ik er
nog in gesprek met een aantal jongeren.
Ze klaagden allemaal dat er zo’n doem over hun
wijk lag. Zo van: iedereen heeft het in negatieve
zin over ons. Zo erg, dat het bijna in je botten gaat
zitten, zeiden ze. Dus reken maar dat die gasten
het echt van zich af willen schudden. Die willen
net zo goed als normale jongeren worden gezien,
in een net zo normale buurt in Amsterdam.
De mensen laten zien dat er ook leuke dingen
gebeuren. Kijk, zulke opmerkingen geven aan dat
de problemen de wereld zeker nog niet helemaal
uit zijn, maar rechtvaardigen wel dat je daar op
zijn minst weer goede hoop op mag hebben …” <<

“Hoe je het ook wendt of keert,
als er een wethouder op de stoep
staat, heeft dat toch wel een iets
andere impact dan een
jongerenwerker, die daar
misschien al voor de zoveelste
keer langskomt en roept: het
gaat niet goed”



Burgers kunnen de weelde van een eigen verantwoordelijkheid
voor de sociale veiligheid in hun leefomgeving goed dragen, blijkt
uit tal van buurtveiligheidsinitiatieven. Een voorbeeld is de wijk
Schothorst-Noord in Amersfoort, waar bewoners zelf in hun wijk
gingen surveilleren na brandstichting in een schoolgebouw.
Burgers moeten wel ondersteuning krijgen en valkuilen – zoals bij
buurtinterventieteams die ’s nachts buren en voorbijgangers
opjagen – leren omzeilen.

IN DE BUURT ZIJN 
REPORTAGE Burgers staan pal voor veiligheid
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door Kees Neefjes
Kees Neefjes in beleidssecretaris van Verdiwel.
Verdiwel is trekker van de speerpunt Welzijn
versterkt Veiligheid in het traject Welzijn
Versterkt.

Raadhoven is een buurt in de wijk Schothorst-
Noord in Amersfoort, die in de jaren zeventig en
tachtig is gebouwd. Autochtone middenklassers
vormen er veruit de meerderheid van de
bevolking, in totaal ruim 2200 zielen. Overal
mooie tuintjes en goed onderhouden openbaar
groen. Een Marokkaanse jongen wijst me
vriendelijk de weg naar het adres van de familie
Adriaens. Als Amsterdammer kun je je in deze
bijna rustieke buurt nauwelijks vandalisme
voorstellen. Toch stonden hier in de eerste uren
van 2004 de gymzaal en een ander lokaal in
lichterlaaie. Bewoners kwamen zelf in actie en
blikken terug.

“De gymzaal was afgefikt, een leslokaal was half
afgebrand en alle ramen waren stuk”, vertelt

Henk Adriaens thuis vanachter zijn koffie.
“Mijn kinderen zitten op die school. Ouders
zeiden:‘Wat is dit voor flauwekul? Dat kan toch
niet? De daders zijn kinderen uit onze wijk!’ Er
moest iets gebeuren.”“Toen besloten we met een
groep ouders om zelf in de buurt te gaan
surveilleren”, vult Daan Vosskühler aan.
“Het heeft vooral te maken met de locatie van de
scholen”, verklaart Adriaens.“We hebben daar
een groot schoolplein met daaraan drie scholen:

een katholieke, een christelijke en een openbare.
Zo is dat in heel Amersfoort opgebouwd: drie
dezelfde gebouwen, zodat niet de ene denomi-
natie kan zeggen dat de ander een beter school-
gebouw heeft. Het schoolplein is dus omsloten
door drie gebouwen. Een prachtige plek om te
spelen voor de kinderen. Maar ook voor jongeren

“Toen besloten we met een groep
ouders om zelf in de buurt te gaan
surveilleren”
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om te donderjagen. Want als de scholen dicht zijn,
is er geen toezicht. Maar er was ook al rottigheid
bij een aantal hangplekken. Daar werd gezopen
en geblowd en fikkie gestookt. Er waren
vernielingen aan prullenbakken, containers en
speeltoestellen.” Van een buurtbewoonster is zelfs
een keer een invalidenwagen vernield.

Vosskühler:“Toen zij een groep jongeren daarop
aansprak, werd ze nog bedreigd ook. Het is een
voorbeeld van slechte communicatie tussen
verschillende leeftijdsgroepen, waardoor groepen
jongeren met hun experimenteergedrag hun
gang kunnen gaan. De gemeente en het opbouw-
werk organiseren om de zoveel tijd avonden in de
wijken om te kijken wat voor onvrede er is.
Gewoonlijk komen daar een stuk of twaalf
buurtbewoners op af. Op de avond in ons wijk-
centrum kwamen driehonderd mensen hun
onvrede spuien. Ze waren boos op de gemeente en
zeiden dat ze het een bende vonden. Niet alleen
op dat schoolplein, maar in de hele wijk.
Jongerenwerkers en wijkagenten hebben weinig
tijd om zich in de wijk te vertonen en hun kennis
van de buurt is beperkt. Die kennis zit bij
bewoners, die op gelijk niveau met elkaar kunnen
communiceren. Daarom wilden we als bewoners
ook zelf de handen uit de mouwen steken.”

buurtsamenhang
Het surveilleren was effectief, maar er moest
meer gebeuren. Adriaens:“De directeur van een
van de basisscholen nodigde ons uit om eens
samen om te tafel te gaan zitten. Zo is project-
groep Raadhoven ontstaan. Femmie van Diest
van Stichting Welzijn Amersfoort is onze
coördinator. Zij coördineert en regelt alles, de
bewoners voeren uit. Niet alleen volwassenen,
ook kinderen zijn actief. De drie basisscholen
hebben een leerlingenwijkraad gevormd.
Leerlingen die daarin actief zijn, bedenken zelf
plannen om hun buurt veiliger te maken.” De
gemeente zette de ambitieuze campagne ‘Veilig
op straat’ op en zocht de samenwerking met alle
organisaties in de stad die daaraan een bijdrage
kunnen leveren. Daarbij heeft de gemeente een
veiligheidsmissie geformuleerd:“Wij streven
naar een lokale samenleving, waarin buren
elkaar kunnen aanspreken, waarin pleinen echt
openbaar gebied zijn, waarin bewoners weerbaar
zijn en zich beschermd weten, waarin de jeugd
een eigen plek inneemt, waarin respect geldt als
basisnorm, waarin regels gehandhaafd worden.”

De gemeente heeft vier hotspots aangewezen,
waarvan Schothorst er één is. Uit de extra gelden
zijn camera’s op het schoolplein in Raadhoven
geïnstalleerd en Schothorst heeft een officiële
jongerenontmoetingsplaats (jop) gekregen.
Bovendien is er extra ambulant jongerenwerk
gekomen. Projectgroep Raadhoven kreeg geld om
een wijkwebsite te maken. Een klus die Adriaens
met een andere buurtbewoner oppakte. De web-
site moet bijdragen aan de leefbaarheid in
Raadhoven en het veiligheidsgevoel van de
bewoners vergroten. Op de site worden buurt-
bewoners opgeroepen suggesties te doen voor de
besteding van het buurtbudget in hun wijk of
buurt. Er vinden discussies plaats over de jop en
over andere onderwerpen. Op 10 december 2005
maakte burgemeester Van Vliet-Kuiper de balans

“Jongerenwerkers en
wijkagenten hebben weinig tijd
om zich in de wijk te vertonen en
hun kennis van de buurt is
beperkt. Die kennis zit bij
bewoners, die op gelijk niveau
met elkaar kunnen
communiceren”
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Illustratie: Hans Sprangers
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op van de campagne Veilig op straat tijdens een
feestelijke manifestatie voor alle Amersfoorters.
De burgemeester zei dat de campagne een
succes was, wat onder meer bleek uit gedaalde
criminaliteitscijfers in de hotspots en in
Amersfoort als geheel. Schothorst-Noord werd
officieel als hotspot afgevoerd en kreeg een prijs
van 25 000 euro om het komende jaar verder te
werken aan buurtsamenhang. Speciaal voor de
bewoners van Raadhoven en de andere hotspots
was er een wintermaaltijd op het stadhuis.

zichtbaar aanwezig 
Toenemende mobiliteit, anonimiteit in de woon-
omgeving, schaalvergroting van scholen en
andere instellingen en automatisering van
dienstverlening leiden tot een vermindering van
contacten tussen burgers en overheid, burgers en
instellingen en burgers onderling. En dus tot
minder ‘sociaal vertrouwen,’ constateert de Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). In
zijn advies Sociale veiligheid organiseren pleit de
raad voor het organiseren van “herkenbaarheid in

de publieke ruimte”. De aanbevelingen hebben
onder meer betrekking op het ondersteunen van
burgers, zodat die een eigen verantwoordelijk-
heid op zich kunnen nemen voor de sociale
veiligheid in hun directe leefomgeving. Toen
RMO-voorzitter Hans Adriaansens het eerste
exemplaar van Ogen & oren in de straat in
ontvangst nam, had hij deze al gelezen en
verklaarde hij in zijn inleiding:‘Deze brochure
geeft handen en voeten aan ons advies’.

In de handreiking maakt Marten van Harten
onderscheid tussen drie modellen van buurt-
veiligheidsinitiatieven: straatcontactpersonen,
buurtinterventieteams en buurtbeheergroepen.
Projectgroep Raadhoven is een voorbeeld van het
model van straatcontactpersonen. Het bouwt
voort op de oorspronkelijke buurtpreventie-
projecten, maar legt een sterkere nadruk op
sociale veiligheid. De organisatie is informeel, het
welzijnswerk biedt reguliere ondersteuning en
kan eventueel burgers mobiliseren om zich bij het
netwerk aan te sluiten. De burgers signaleren
waar sprake is van onveilige situaties, en samen
met de politie, het welzijnswerk en eventueel ook
andere partners, zoals woningcorporaties en
scholen, proberen zij tot een effectieve mix van
preventieve en repressieve maatregelen te
komen. Buurtinterventieteams bouwen voort op
de ervaringen van buurtvaders en de landelijk
bekende Nachtpreventie in de Haagse Schilders-
wijk. Buurtpreventie Bolnes in Ridderkerk is een
voorbeeld van een Buurtinterventieteam. Bijna
tweehonderd burgers surveilleren eens per twee
of drie maanden in duo’s door hun wijk en hebben
daardoor het aantal auto- en woninginbraken
meer dan gehalveerd. Een ander voorbeeld zijn de
Buurtouders in Schiemond in de Rotterdamse
deelgemeente Delfshaven, die een oogje houden
op de buurtjeugd. Met hun herkenbare kleding
zijn buurtinterventieteams frequent en zichtbaar
aanwezig op straat. Gewoonlijk krijgen ze
ondersteuning van het welzijnswerk, de politie

www
Het advies van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling – Sociale veiligheid organiseren.
Naar herkenbaarheid in de publieke ruimte – is te
downloaden van www.adviesorgaan-rmo.nl
Zie voor meer informatie over Raadhoven de
wijkwebsite: www.buurtraadhoven.nl

Buurtinterventieteams bouwen
voort op de ervaringen van
buurtvaders en de landelijk
bekende Nachtpreventie in de
Haagse Schilderswijk
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en van woningcorporaties. Buurtbeheergroepen
vormen het derde model, waarvan diverse
varianten bestaan. Zoals de Jongeren Veilig
Stadshart Almere en Beheergroep De Hoven in
Leiden. De eerste is actief in het winkelcentrum
van Almere, de tweede opereert in het semi-
openbare gebied van een corporatie. In dit model
zijn burgers betrokken bij zowel de fysieke als de
sociale veiligheid. Op straat zijn ze aanspreekbaar
als vertrouwenspersonen enerzijds terwijl ze
tegelijkertijd gesprekspartners zijn van de
gemeente en andere organisaties, zoals de politie,
woningcorporaties, projectontwikkelaars en
winkeliersverenigingen. Gewoonlijk treedt het
welzijnswerk op als begeleider en intermediair
in brede samenwerkingsverbanden.

valkuilen 
Per model geeft Van Harten aan hoe burgers en
professionals een buurtveiligheidsinitiatief van
de grond kunnen krijgen. Bovendien beschrijft hij
per model een of meerdere valkuilen en hoe de
betrokken burgers en professionals kunnen voor-
komen dat ze in zo’n valkuil tuimelen.‘Bewoners
worden verklikkers van de politie’ is de valkuil
voor straatcontactpersonen. Om die situatie te
voorkomen, moet men het voor elkaar zien te
krijgen dat bewoners hun veiligheidsproblemen
formuleren en suggesties voor oplossingen
opperen. Er is dus een breed draagvlak nodig voor
de oplossingen van veiligheidsproblemen. Een
valkuil voor buurtinterventieteams is dat zij ’s
nachts buren en voorbijgangers gaan opjagen.
Een berucht voorbeeld is de Rotterdamse
knokploeg ‘De Wandelclub’, die drugsdealers,
drugsprostituees en hun klanten uit de buurt
wilden verjagen. Deze valkuil kan men vermijden
door ervoor te zorgen dat professionals van de
politie of het welzijnswerk of beheermede-
werkers van gemeente en woningcorporaties
direct acties laten volgen op signalen van de
buurtinterventieteams.

Een valkuil voor de beheergroepen is dat enkele
‘buurtburgemeesters’ de dienst uit gaan maken,
met alle willekeur van dien. Dergelijke sleutel-
figuren zijn vaak moeilijk te vervangen door
anderen. Een manier om deze valkuil te omzeilen
is dat welzijnswerkers of opbouwwerkers door
activerend onderzoek nieuwe sleutelfiguren
opsporen en ondersteunen. De belangrijkste
succesfactor is dat de competenties van burgers
worden versterkt. Van Harten beschrijft wat voor
training burgers van buurtveiligheidsinitiatieven
krijgen in Den Haag. Verdiwel werkt plannen uit
om in 2006 pilots op te zetten, zodat nog meer
duidelijkheid over faal- en succesfactoren van
buurtveiligheidsinitiatieven ontstaat. Bovendien
gaat Verdiwel de mogelijkheden na om op
meerdere plekken in het land trainingen aan te
bieden voor actieve burgers en voor professionals
die deze burgers ondersteunen. <<

Ogen & oren in de straat. Ondersteuning van
buurtveiligheidsinitiatieven van Marten van Harten is
een uitgave van de Vereniging van Directeuren van
lokale Welzijnsorganisaties (Verdiwel). De publicatie is
gratis te bestellen via verdiwel@xs4all.nl
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Illustratie: Hans Sprangers
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WIKKEN EN WEGEN 
Wie is harde kern?

De groep jonge criminelen van de harde kern pleegt veelvuldig
ernstige delicten, kampt met persoonlijkheidsstoornissen en heeft
een kansarme achtergrond. Om te bepalen wie eigenlijk een
hardekernjongere mag worden genoemd, is een heldere definitie
opgesteld, gebaseerd op meetbaar strafbaar gedrag. Maar het
aantal hardekernjongeren goed tellen, is moeilijk.

door Oberon Nauta
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij
onderzoeks-, advies- en managementbureau 
DSP-groep (voorheen Van Dijk, Van Soomeren
en Partners) te Amsterdam.

Met het begrip stelselmatige daders verwees het
openbaar ministerie begin jaren negentig naar
een relatief kleine groep jongeren die – op grond
van het herhaaldelijk plegen van strafbare feiten
– verantwoordelijk werd gehouden voor een groot
deel van de lokale criminaliteit. In 1993 raakt op
grond van een kwalitatief onderzoek de term
hardekernjongere (HKJ) in zwang. Het concept
HKJ onderscheidt zich van de stelselmatige dader
doordat de betreffende jongere niet alleen
veelvuldig maar vooral ook ernstiger misdrijven
pleegt. Bovendien worden de hardekernjongeren
in verband gebracht met persoonlijkheids-
stoornissen en een veelal kwetsbare sociale en
maatschappelijke achtergrond.
Hoewel het begrip hardekernjongere een
communicatieve voltreffer bleek, ontstond er al
snel onenigheid over wat er nu precies onder deze
term moest worden verstaan. Om eenheid van
begrip te kweken heeft het ministerie van
Justitie, Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en
Sancties, een heldere definitie geformuleerd

waarmee op eenduidige wijze kan worden vast-
gesteld of een jongere wel of niet tot de harde
kern moet worden gerekend. De definitie verstaat
onder een hardekernjongere een jongere in de
leeftijd van 12 t/m 24 jaar, die in het peiljaar twee
zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de
jaren daarvoor drie (of meer) antecedenten heeft
óf een jongere die in het peiljaar ten minste drie
zware delicten heeft gepleegd. (Notitie ‘Eenheid
van Begrip III’ uit 1999).

theorie en praktijk
De enge strafrechtelijke definitie van de harde-
kernjongere heeft duidelijk voordelen ten
opzichte van een kwalitatieve beschrijving van
het begrip. Er is geen discussie meer mogelijk over
wat er onder hardekernjongere moet worden
verstaan. Ook kan op eenvoudige en eenduidige
wijze het aantal per woonplaats worden
berekend. Dit laatste is onder meer van belang
voor beleidsmakers die willen weten hoe de
problematiek van de hardekernjongere zich
gedurende een bepaalde periode ontwikkelt.

De vraag is alleen hoe goed de enge definitie van
de hardekernjongere aansluit bij het begrip HKJ
zoals dat in verschillende onderzoeken kwalitatief
is omschreven. En meer nog: hoe goed valt nu het
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werkelijke aantal hardekernjongeren vast te
stellen? Vaak wordt opgemerkt dat er nogal wat
valt af te dingen op wat er binnen de ‘Eenheid van
begrip III’ wordt verstaan onder lichte en zware
delicten. De lijst met strafbare feiten is niet
uitputtend, wat betekent dat bepaalde delicten
niet als ‘licht’ of ‘zwaar’ zijn omschreven.

Hoewel het begrip hardekern-
jongere een communicatieve
voltreffer bleek, ontstond er al
snel onenigheid over wat er nu
precies onder deze term moest
worden verstaan
De classificaties zélf roepen ook vragen op, op zijn
zachtst gezegd. Waarom is bijvoorbeeld ‘dood/
zwaar lichamelijk letsel door schuld’ (SR 307
en 308) een licht delict en ‘weigeren van een
bloedproef’ (WVW 33) een zwaar vergrijp?
Of waarom worden ‘bedrog’ (SR 326) en ‘heling’
(SR 416 en SR 417) als zwaar aangemerkt terwijl
‘openlijke geweldpleging’ (SR 141) juist weer een
lichte overtreding is?

schattingsproblemen 
Fundamenteler is echter het probleem dat de
aantallen hardekernjongeren worden berekend
op grond van de geregistreerde strafbare feiten.
Zoals bekend is in Nederland slechts bij een op de
vijf delicten de dader bekend. Een sluwe crimineel
die uit handen blijft van de politie kan daarom
ten onrechte niet worden meegerekend als harde-
kernjongere terwijl zijn feitelijke maar niet
geregistreerde gedrag daar wel aanleiding toe
had gegeven. Ook criminele jongeren die van-
wege een strafbaar feit gedurende langere tijd
zijn gedetineerd, zullen als gevolg van deze
definitie in het betreffende peiljaar niet worden

aangemerkt als hardekernjongere. Dit leidt ertoe
dat het werkelijke aantal hardekernjongeren
(dark number) hoger moet liggen dan op grond
van de politie- en justitieregistraties wordt
berekend.

Het onderschattingsprobleem wordt in de
praktijk op verschillende manieren ondervangen.
Eén manier waarop het werkelijke aantal harde-
kernjongeren wordt berekend is met behulp van
de zogenoemde vangst-hervangstmethode, een
schattingsmethode die is ontleend aan de
biologie. De methode komt in het kort hierop neer
dat wordt gekeken hoe vaak de afzonderlijke
hardekernjongeren in een bepaalde onderzoeks-
periode zijn aangehouden. Dit levert een
frequentieoverzicht op waarop per individuele
hardekernjongere staat aangegeven of hij één,
twee, drie, of meer keer is aangehouden. Op het
overzicht ontbreken uiteraard de jongeren die
níét zijn aangehouden. Omdat echter duidelijk is
hoe de kans dat iemand één keer wordt aan-
gehouden zich relatief verhoudt tot de kans
dat iemand twee, drie of meer keer wordt aan-
gehouden, kan worden uitgerekend wat de kans
is dat iemand nul keer wordt opgepakt. Op grond
daarvan wordt geschat wat het dark number is.
Hierbij moet worden opgemerkt dat idealiter
allerlei correcties op de pakkans zouden moeten
worden toegepast op basis van relevante achter-
grondkenmerken van de daders. (De pakkans
wordt bijvoorbeeld beïnvloed door zaken als
drugsgebruik, etniciteit, psychosociale proble-
men enzovoort). Deze daderinformatie wordt
echter nergens in de politie- en justitiesystemen
volledig geregistreerd. Daardoor kan de dark-
numberschatting nooit betrouwbaar worden
uitgevoerd.

Een andere methode die gebruikt wordt om
onderschatting tegen te gaan is door alle
jeugdigen tot de harde kern te rekenen die in
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ieder geval één jaar binnen de onderzoeksperiode
tot de harde kern hebben behoord. In deze brede
definitie is het dan niet meer van belang of er
latere jaren voldoende politieregistraties zijn
geweest om de jeugdige wederom als harde-
kernjongere aan te merken. Wie bijvoorbeeld in
de periode 1996-2002 in 1997 als hardekern-
jongere was benoemd, maar daarna niet meer
voorkomt in de politieregistraties zal binnen
deze systematiek óók in 2002 nog meetellen als
hardekernjongere. Daarbij is de achterliggende
hypothese:‘eens harde kern altijd harde kern’.

De afzonderlijke berekeningsmethoden op grond
van de nauwe strafrechtelijke definitie leveren
opvallende verschillen op. In onderstaand over-
zicht worden de aantallen hardekernjongeren in
Amsterdam voor 2002 weergegeven. Zoals
duidelijk wordt, maakt het nogal wat uit of de
enge definitie wordt gebruikt om de aantallen te
berekenen (380) of de brede definitie (1671).

Het overzicht roept bovendien de vraag op wat
deze cijfers nu waard zijn? Zoals opgemerkt levert
de eerste berekeningswijze een onderschatting
op en moet bij de tweede schattingsmethode
worden gewerkt met onvolledige informatie.
De betrouwbaarheid van de derde schattings-
methode komt echter in het geding wanneer
blijkt dat hardekernjongeren na verloop van tijd
niet meer in aanraking komen met justitie. In dat
geval lijkt namelijk de hypothese ‘eens harde kern

altijd harde kern’ althans voor een deel van deze
dadergroep minder aannemelijk. Nadere bestu-
dering van politieregistraties leert inderdaad dat
een deel van de hardekernjongeren op een
gegeven moment niet meer terugkeert in de
politieregistraties. Van de 1077 Amsterdamse
jongeren die in de periode 1996-2002 een of meer
keren tot de harde kern hebben behoord en al in
1996 een politiecontact hadden, blijkt jaarlijks
tussen de 6 procent en 11 procent niet meer voor
te komen in de Amsterdamse politieregistraties
(zie tabel 2). Een deel van hen is mogelijk verhuisd
naar een andere regio of zit gedurende langere
tijd vast, maar het is zeer aannemelijk dat een
ander deel het rechte pad heeft gekozen.
Overigens kan bij een gemiddelde uitstroom van
8 procent per jaar worden berekend dat een
hardekernjongere gemiddeld 12,5 jaar voor
strafbare feiten politiecontacten onderhoudt.

aparte doelgroep 
Naast de schattingsproblemen wordt door
professionals die met criminele jongeren werken

Tabel 1> Aantallen HKJ’s in Amsterdam in 2002, uitgesplitst naar verschillende berekeningsmethoden

Methode 1 Aantal berekend op basis van uitsluitend politieregistraties 380

Methode 2 Aantal berekend op basis van politieregistraties + geschatte dark numbers 536

Methode 3 Aantal berekend op basis van aanname ‘eens harde kern altijd harde kern’ 1671

Bron: HKS-analyses door DSP-groep Amsterdam 

“Een HKJ moet min of meer eerst de Nobelprijs
van de vrede winnen wil hij van de lijst
afgevoerd worden.” Een jongerenwerker uit
Amsterdam-West vertelt hoe moeilijk het is om
af te raken van een crimineel imago wanneer
een jongere eenmaal tot de harde kern wordt
gerekend. 
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naar voren gebracht dat de enge strafrechtelijke
definitie niet overeenstemt met wat zij als aparte
doelgroepen beschouwen. Voor hen is niet zozeer
de feitelijk geregistreerde criminaliteit door-
slaggevend maar zijn de persoonlijkheids-
stoornissen en het potentiële criminele gedrag de
factoren die een jongere tot hardekernjongere
maken. Jeugdigen die formeel gezien niet worden
aangemerkt als hardekernjongere worden door
bijvoorbeeld medewerkers van de jeugdreclas-
sering en de Raad voor de Kinderbescherming
wél als zodanig beschouwd. Door hulpverleners
wordt naar voren gebracht dat de groep jongeren
die volgens de formele definitie als hardekern-
jongeren wordt aangeduid geenszins homogeen
is en deels afwijkt van wat oorspronkelijk onder
het begrip hardekernjongere werd verstaan.
Dit probleem wordt volgens hen verklaard
doordat in de formele definitie de persoonlijk-
heidsstoornissen geen rol spelen en er eenzijdig
naar strafbaar gedrag wordt gekeken.

bruikbaarheid
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de
enge strafrechtelijke definitie een aantal nadelen
kent. Met name bij het vaststellen van de omvang

van de groep hardekernjongeren doen zich
problemen voor. Dit is niet zozeer te wijten aan de
definitie zelf. Het gaat er meer om dat voor het
vaststellen van de omvang van de groep gebruik
moet worden gemaakt van politie- en justitie-
gegevens: daders van strafbare feiten blijven in
vier van de vijf gevallen uit handen van de politie
en worden daardoor niet geregistreerd. De
methodes die gebruikt worden om de onder-
schatting op te heffen lijken niet tot overtuigende
resultaten te leiden. Bij de schatting met behulp
van de vangst-hervangstmethode moet er
vanwege gebrekkige informatie met een aantal
aannames worden gewerkt die onverifieerbaar

Eén manier waarop het werke-
lijke aantal hardekernjongeren
wordt berekend is met behulp
van de zogenoemde vangst-
hervangstmethode, een
schattingsmethode die is
ontleend aan de biologie

Tabel 2> Definitieve uitstroom van 1077 Amsterdamse jongeren die in de periode 1996-2002 een of meer keren HKJ zijn
geweest en reeds in 1996 hun eerste politiecontact hadden (percentages)

1996 1997 1998 1999

Komt niet in peiljaar voor, maar wel als HKJ in andere jaren 25,6 36,0 32,8 37,3

Harde kern 35,2 28,8 31,7 28,4

Licht crimineel 31,6 35,2 35,5 34,2

First offenders 7,6 - - -

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0

Uitstroom: komt definitief niet meer voor in de politie-

registratie (percentage gerelateerd aan het aantal resterende

jeugdige verdachten in het voorgaande peiljaar) 6,5 5,6 11,3

Bron: HKS-analyses door DSP-groep Amsterdam 



SECONDANT #1 | FEBRUARI 2006 33

zijn waardoor de uitkomsten onbetrouwbaar zijn.
De aanpak waarbinnen de hypothese centraal
staat dat wie eens een hardekernjongere is dat
altijd zal blijven, kent aantoonbaar onjuiste
vooronderstellingen waardoor er sprake is van
een overschatting. En vanuit hulpverleningshoek
wordt het bezwaar naar voren gebracht dat de
enge strafrechtelijke definitie een groep jongeren
op één hoop veegt die door hen niet als een
homogene doelgroep kan worden beschouwd.

Wordt na al deze bezwaren de enge definitie van
hardekernjongeren nu ten grave gedragen?
Het antwoord hierop luidt ‘nee’. Met name voor

beleidsmakers is de hardekernjongere wel
degelijk een bruikbaar begrip dat zich inhoudelijk
(ten dele) onderscheidt van doelgroepen als
bijvoorbeeld veelplegers en first offenders.
Hoewel de enge definitie duidelijk niet volledig
samenvalt met wat er inhoudelijk onder harde-
kernjongeren wordt verstaan, is er in ieder geval
wat het criminele gedrag betreft een redelijke
overlap. Berekeningen op grond van de politie-
en justitieregistraties geven zodoende een deel
van de werkelijke omvang weer en maken het
mogelijk ontwikkelingen in de tijd – hoewel
vertekend – vast te stellen.

Wel kan er gekeken worden of de definitie
volgens de ‘Eenheid van begrip III’ nog verder valt
te verfijnen. Een mogelijkheid wordt geboden
door de kwalificatie van lichte en zware delicten
op grond van wetsartikelen te laten vallen. In
plaats daarvan kan de delictzwaarte worden
gebaseerd op de strafmaat die is toegekend bij de
veroordeling voor het strafbare feit. In dat geval
zal echter bij het berekenen van de aantallen
hardekernjongeren, gebruik moeten worden
gemaakt van het arrondissementssysteem
Compas. Daarin worden alle arresten
geregistreerd. In de politiesystemen wordt
namelijk nergens vastgelegd hoe zwaar de straf
is uitgevallen. <<

Met name voor beleidsmakers
is de hardekernjongere wel
degelijk een bruikbaar begrip
dat zich inhoudelijk (ten dele)
onderscheidt van doelgroepen
als bijvoorbeeld veelplegers en
first offenders
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door Henk Elffers
De auteur is werkzaam als senior onderzoeker bij
het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden.

Veel overheidsorganen, zoals het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de
politie en diverse gemeenten, onderhouden een
programma van veiligheidsmonitoring, waarmee
zij periodiek een indicatie geven van subjectieve
en objectieve veiligheid die burgers ondervinden.
Daar is veel goeds over te zeggen. De nadruk ligt
hier echter op de zwakke punten – in het
algemeen, niet zozeer van een bepaalde monitor –
van zulke programma’s. Zij leiden veelal aan
twee, enigszins tegenstrijdige, kwalen: de
rapportage geeft aan de ene kant te veel, aan
de andere kant te weinig.

hapsnap
Veiligheidsrapportageprogramma’s hebben
dikwijls veel te bieden: omvangrijke tabellen, een
waterval aan cijfers, tijdlijnen, uitsplitsingen

naar speciale doelgroepen en naar speciale
gebieden. Die rijkdom heeft ook nadelen.
Zoals willekeur – gegevens die in het ene jaar
prominent aanwezig zijn, kunnen enkele jaren
later naar de achtergrond zijn gedrongen, of
vervangen door weliswaar gerelateerde maar
toch net weer andere cijfers. Vaak ontbreekt het
aan vaste maatstaven van wat eigenlijk de moeite
van het vermelden waard is. Soms krijgen relatief
bescheiden ontwikkelingen de nodige aandacht,
maar blijven grote verschillen onbesproken.
Onuitroeibaar schijnt de neiging om ter nuan-
cering bijzondere gevallen te onderscheiden:
“de algemene onveiligheidsgevoelens zijn gestegen
…, maar de onveiligheidsgevoelens in de eigen
buurt zijn fors gedaald…”. Zulke constateringen
zijn doorgaans wel juist, maar schaden de
overzichtelijkheid.

verdieping
Toch is die veelheid aan cijfers bedrieglijk.
De cijfers zijn meestal vrij ‘plat’ – zij geven
frequenties en vergelijkingen met eerdere jaren.

Beter meten met een visgraatmodel

DE MAKKE VAN 
MONITOREN
Veiligheidsrapportages bieden een keur aan gegevens over
criminaliteit, maar lijden aan de kwaal dat in veel monitor-
programma’s de eigenlijke monitorfunctie – hoe staat het met de
veiligheid – verweven is met de begripsfunctie – hoe kunnen we
ontwikkelingen duiden. Monitoren op basis van een visgraatmodel
kunnen beide functies harmonieus in zich verenigen.
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Illustratie: Hans Spranger
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Wat ontbreekt is verdieping, het leggen van
relaties en zodoende blijft wezenlijk inzicht uit.
Om een voorbeeld te geven: in een veiligheids-
rapportage staat dat daders van huiselijk geweld
verreweg de grootste groep onder de geweld-
plegers vormen, maar toch wordt er na deze
constatering met geen woord gerept over wie
deze daders dan wel zijn, over welke aanpak van
huiselijk geweld men nastreeft of uitvoert, over
de vraag of dit soort geweld daalt of stijgt.
Men blijft daardoor steken in het opperen van
hypotheses over ontwikkelingen, zonder dat men

er werkelijk in slaagt die gedachten onomstote-
lijk te onderbouwen. Een voorbeeld: “Wel kan er
een stijgende trend uit het cijfermateriaal gehaald
worden, die vooral de toegenomen beleidsaan-
dacht voor huiselijk geweld lijkt te reflecteren.”.
Plausibel, zeker. Maar plausibeler dan de
alternatieve verklaring dat huiselijk geweld
toeneemt? Dat kan men op grond van kale
productiecijfers en bevolkingsenquêtes niet
uitmaken. Nader onderzoek ontbreekt echter
meestal.

vinger aan de pols 
Veiligheidsrapportages geven te veel platte
informatie en tegelijkertijd te weinig inzicht.
Kan dat anders? Laten we twee functies van de
veiligheidsrapportage onderscheiden:
- De vinger-aan-de-pols- of eigenlijke monitor-

functie: hoe staat het met de veiligheid? 
- De begripsfunctie: hoe kunnen we verschijn-

selen duiden?
In veel monitorprogramma’s zijn beide functies
onlosmakelijk verweven. Deze op elkaar
betrokken functies behoeven echter een

verschillende aanpak. Voor de eigenlijke monitor-
functie is een ‘slank’ en strak rapportage-
programma nodig en voor de begripsfunctie een
variabel programma van verdiepingsonderzoek.
Met een visgraatontwerp kunnen deze beide
functies worden gecombineerd.

de ruggengraatmonitor
Voor de monitorfunctie moet je een beperkt
aantal indicatoren op een gestandaardiseerde
wijze jaarlijks volgen. Daarover moet volgens van
tevoren vastgestelde beoordelingscriteria
consistent worden gerapporteerd. Dat moet veel
slanker en algemener en los van geformuleerde
beleidsdoelstellingen, dan gebruikelijk is.
Vijf aanbevelingen:
1 Kies een beperkt aantal highprofile-indica-

toren, bijvoorbeeld (dit is echt een voorbeeld,
andere keuzes zijn goed denkbaar):
- aantal woninginbraken (bevolkingsenquête);
- aantal opgeloste woninginbraken (politie-

cijfers);
- aantal gevallen geweld in de publieke ruimte

met letsel (politiecijfers);
- aantal gevallen huiselijk geweld (politie-

cijfers);
- subjectieve veiligheidsgevoelens,

bijvoorbeeld: percentage inwoners dat zich
‘wel eens’ onveilig voelt (bevolkingsenquête).

2 Meet de waarde van die indicatoren voor het
hele betrokken gebied.

3 Spreek een evaluatiecriterium af, bijvoorbeeld:
- Minder dan 2 procent verschil ten opzichte van

vorig jaar telt als onveranderd.
- 2 tot 5 procent verschil telt als een lichte

verbetering of verslechtering.
- Meer dan 5 procent verschil telt als een forse

verbetering of verslechtering.
4 Rapporteer telkens op de standaardindicatoren

welke er onveranderd zijn, welke licht en fors
zijn verbeterd en verslechterd. Besteed daarom
geen aandacht aan minimale veranderingen,

Niet alles wat wordt gemeten
hoeft echter te worden
gepresenteerd
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die onder de grens blijven van wat als lichte
verandering telt.

5 Zie af van de bijna onbedwingbare neiging om
het bovenstaande te nuanceren door er meteen
achteraan te zeggen dat voor bijzondere
groepen of gevallen of alternatieve indicatoren
tóch een ander beeld ontstaat.

Op deze wijze krijg je een slank instrument, de
‘ruggengraatmonitor’ die de algemene veilig-
heidstoestand aangeeft. Dat instrument is grof,
in de zin dat het veel details weglaat. Het is
algemeen in de zin dat het nettoresultaat van
alle inspanningen en externe invloeden wordt
beschouwd, los van tijdelijke beleidsmodes,
publicrelationsoverwegingen of overinter-
pretatieneigingen. Dat betekent níet dat alles
wat veelal in veiligheidsrapportageprogramma’s
wordt gemeten ook overboord moet worden

gegooid. Niet alles wat wordt gemeten hoeft
echter te worden gepresenteerd. De rest is
fijnproeverswerk voor de analisten van politie,
justitie en bestuur. In plaats van al die verwar-
rende rijkdom aan data kan het beste een slanke
en gestandaardiseerde selectie als indicatorset
voor het nettoveiligheidsniveau worden
gepresenteerd. Daarmee verlies je aan breedte,
maar win je aan houvast. Gedetailleerder
analyses zijn uiteraard vaak nuttig, maar de
ruggengraatmonitor presenteert een gestan-
daardiseerde selectie. Bij een ruggengraat-
monitor past dan een afspraak onder betrok-

kenen dat óók als je van gedetailleerder analyses
gebruik maakt, je toch ook minstens de
ruggengraatindicatoren vermeldt en bespreekt.

verdiepingsonderzoek
Zo’n slanke ruggengraatmonitor geeft natuurlijk
weinig detail, en géén verklaring voor het
gevondene. De remedie daartegen is echter niet
om veel meer details op te nemen in de rappor-
tage, immers:
- De hoofdlijn mag niet uit het oog worden

verloren door een teveel aan details.
- Het is een illusie dat met veel meer ‘platte’

metingen een duidelijke verklaring kan worden
gevonden voor waargenomen veranderingen.

Het eerste argument leidde hierboven al tot de
aanbeveling een slanke ruggengraatmonitor te
ontwikkelen. Op grond van het tweede argument
wordt aanbevolen om telkens enkele onder-
werpen diepgaand te onderzoeken – in plaats
van veel meer platte gegevens als routine op te
nemen, vergezeld van suggesties van verkla-
ringen. Neem het voorbeeld van de suggestie
dat huiselijk geweld niet toeneemt, maar de
beleidsaandacht ervoor wel. Die suggestie kan
simpelweg niet door tellen en turven in politie-
en justitieproductiecijfers worden getoetst. Om te
achterhalen welk van beide verklaringen juist is,
is meer vereist. Dat lukt niet door meer en meer
gegevens routinematig te verzamelen.
Verklaringsvragen zijn geen eenvoudige vragen,
en kunnen niet met monitoronderzoek alléén
worden opgelost. Daarvoor is toegespitst
onderzoek nodig. Naast de ruggengraatmonitor
moet daarom een programma van jaarlijks
wisselende verdiepingsonderzoeken worden
uitgevoerd, waarin op speciale onderwerpen
wordt ingegaan. Daarin is wél plaats voor op een
bepaalde vraag toegesneden onderzoeksmetho-
diek, die mogelijk meer of andere gegevens
behoeft en gebruikt dan bevolkingsenquêtes
en productiecijfers alleen.

Verklaringsvragen zijn
geen eenvoudige vragen, en
kunnen niet met monitor-
onderzoek alléén worden
opgelost
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In bovenstaande figuur geven we het gecombi-
neerde programma schematisch als visgraat
weer, met een aantal toegespitste onderzoeken
als voorbeeld.

De vaste evaluatie vormt de ruggengraat van het
programma, en jaarlijks zijn er ‘zijgraatjes’ waarin
bepaalde onderwerpen worden uitgediept. Welke
onderwerpen dat zijn vormt uiteraard voorwerp
van bestuurlijke afweging. Bestaand evaluatie-
onderzoek kan het beste expliciet in verband
worden gebracht met de ruggengraatmonitor.
Dan kan je enerzijds veiligheidsontwikkelingen
trachten te duiden, mede dankzij zulk onderzoek,
en anderzijds ook die onderzoeken zelf tegen de
achtergrond van de ontwikkelingen uit de
ruggengraatmonitor plaatsen. Merk op dat het
heel goed mogelijk is dat de zijgraatjes andere
onderzoeksmethoden gebruiken dan het
ruggengraatonderzoek, en zich niet noodzakelijk
beperken tot bevolkingsenquêtes en productie-
cijfers. Te denken valt aan kwalitatieve metho-
den, niet-representatieve steekproeven op
bepaalde doelgroepen gericht enzovoort.
Natuurlijk moet je oppassen dat de zijgraatjes
niet alle verband met het originele doel van een

monitorprogramma verliezen: ze dienen echt te
worden opgezet als verdieping van kwesties die
in het kader van monitoring interessant zijn. Niet
elk denkbaar onderzoek hoort zich als zijgraat van
een monitor voor te doen. Er dient een duidelijke
relatie met de ruggengraat te worden gelegd.
Een van de voordelen van het visgraatprogramma
is dat niet jaarlijks aan álle onderwerpen aan-
dacht wordt besteed. Daarmee laat een visgraat-
programma een efficiënter inzet van middelen
toe. De besparingen die op de ruggengraat-

monitor worden geboekt, kunnen worden ingezet
om de zijgraten te bekostigen. Ook is het goed
mogelijk bepaalde zijgraten af en toe te laten
terugkeren, bijvoorbeeld om evaluatieonderzoek
van bepaald beleid uit te voeren. Ten slotte wil
ik opmerken dat een slanke ruggengraat óók

Bestaand evaluatieonderzoek
kan het beste expliciet in
verband worden gebracht met de
ruggengraatmonitor

ov-criminaliteit
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gunstig zal uitpakken voor de responsbereidheid
onder degenen die de monitorvragenlijsten
krijgen voorgelegd. Immers, je kan volstaan met

een bescheiden enquête die geen grote belasting
voor de respondenten zal vormen.

stroomlijning
In het speciale nummer ‘Criminaliteitscijfers’ van
secondant (nr. 4, 2005, p. 42-43) beschrijft
Nathalie Vriezelaar het thans onder handen
zijnde project van de ‘stroomlijning’ van het
veiligheidsmonitorprogramma, gericht op een
betere vergelijkbaarheid van allerlei courante
monitoren. Daarbij wordt aan een gemeen-
schappelijke Veiligheidsmonitor Rijk gewerkt,
die op termijn bovendien “relevante delen van
politie-, regionale en lokale monitoren” moet
integreren. Dat programma lijkt aan te sluiten bij
de gedachte dat een monitor niet noodzakelijk
alles hoeft te bevatten. Naast de landelijke
kernmonitor, worden ook “facultatieve modules”
en “speciale toolkits” voorzien. Toch ben ik een
beetje bezorgd dat men deze kans om een echt
slanke centrale monitor te ontwikkelen, en
ruimte te laten voor zijgraatjes, onvoldoende
uitbuit. Voor zover ik nu kan overzien is de
beoogde centrale monitor allerminst slank, en zal
hij integendeel erg veel bevatten – grote delen
van bestaande monitorprogramma’s moeten
namelijk allemaal een plaats in de nieuwe
monitor krijgen. Een veel rigoureuzere afslanking
is nodig, uiteraard met inzet van uitgespaarde
middelen in flankerend onderzoek.

Samenvattend, bij veiligheidsmonitoring kan het
beste als onderzoeksdesign een visgraatmodel
worden gebruikt. Naast een slanke en strakke
ruggengraatmonitor die op simpele wijze de
vinger aan de pols van de veiligheid in een
bepaalde regio houdt, dient een programma van
wisselend verdiepingsonderzoek (‘zijgraten’) om
gedetailleerder bevindingen te ontdekken en van
een verklaring te kunnen voorzien. Een dergelijk
programma kan een combinatie bieden van een
overzichtelijke indicatie van ontwikkelingen door
de tijd met een grote verklarende kracht om
ontwikkelingen te kunnen duiden. <<

Niet elk denkbaar onderzoek
hoort zich als zijgraat van een
monitor voor te doen. Er dient
een duidelijke relatie met de
ruggengraat te worden gelegd



40 SECONDANT #1 | FEBRUARI 2006

EEN EXTRA OPTATER
NA DE KATER
Alcoholgerelateerd geweld

In het in november 2005 naar de Tweede Kamer gezonden Actieplan tegen
geweld, behoort de bestrijding van risicofactoren voor geweld tot de speer-
punten van de aanpak. Bepaalde risicofactoren kunnen immers, bij personen
die vanwege hun individuele, sociale of maatschappelijke achtergrond geneigd
zijn tot geweld, gewelddadig gedrag bevorderen. Dit geldt met name voor
illegaal wapenbezit, het op jonge leeftijd kijken naar geweldsbeelden en de
consumptie van alcohol en/of harddrugs. In dit eerste voortgangsverslag van
de uitvoering van het actieplan is de aandacht gespitst op de aanpak van
alcoholgerelateerd geweld.

door Ivoline van Erpecum
De auteur is als beleidsmedewerker werkzaam bij
het ministerie van Justitie.

Veel onderzoeken melden een relatie tussen
alcoholgebruik en geweld. Het ligt voor de hand
dat dit vooral geldt voor geweld dat in het
uitgaansleven wordt gepleegd. Maar ook bij
huiselijk geweld en overvallen is een relatie
gevonden met alcoholgebruik. Over de aard van de
relatie tussen alcohol en geweld zijn de meningen
evenwel verdeeld. Grofweg zijn er drie stromingen
te onderscheiden. De eerste stroming stelt zich op
het standpunt dat er een direct verband is tussen
alcohol en geweld. In deze psychopharmacolo-
gische benadering wordt ervan uitgegaan dat
mensen die voor kortere of langere tijd bepaalde
stoffen innemen, opgewonden raken of emotio-
neel en daardoor gewelddadig kunnen worden. In
diverse experimenten is aangetoond dat mensen
zich – in discussies althans – agressiever opstellen
na het drinken van alcohol.

Aan het andere uiterste van het spectrum staan
de onderzoekers die van mening zijn dat er geen
causaal verband is tussen alcohol en geweld.
Immers, bij de meeste mensen leidt het nuttigen
van alcohol niet tot agressief gedrag. Veeleer is het
in deze visie zo dat (overmatig) alcoholgebruik
gepaard gaat met individuele risicofactoren die
tevens de veroorzaker zijn van agressief gedrag.
Met andere woorden: dezelfde risicofactoren die
leiden tot geweld, liggen ook ten grondslag aan de
verslaving aan alcohol. In verschillende onder-
zoeken is dit bevestigd. Zo is onlangs aangetoond
dat circa 20 procent van de verslaafden aan alcohol
ADHD heeft – ADHD vormt een van de individuele
oorzaken voor de ontwikkeling van agressief
gedrag – terwijl deze aandoening slechts bij
1 procent van de volwassenen voorkomt.

time-out
Tussen beide voorgaande stromingen in laveert de
richting die de ontremmende werking van alcohol
benadrukt: de angst voor gevaar vermindert en de
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eigen kracht wordt overschat. Deze visie wordt bij
de huidige aanpak van geweld als uitgangspunt
gehanteerd: drank verlaagt de drempel tot agres-
sie, maar is er niet zelf de oorzaak van. Of alcohol
tot geweld leidt, hangt af van situationele
omstandigheden, sociale processen en indivi-
duele factoren. Situationele omstandigheden

zijn bijvoorbeeld gebrek aan ventilatie en een
overvloed aan mensen in een café. Dat sociale
processen een rol spelen, blijkt uit het feit dat in
een land als Frankrijk minder alcoholgerelateerd
geweld wordt gepleegd dan in bijvoorbeeld
Scandinavische landen, terwijl de Fransen veel

meer alcohol drinken. Verschillen in opvatting
over drankgebruik liggen hieraan ten grondslag.
In Noord-Europese landen overheerst de mening
dat onder invloed van drank andere gedrags-
regels gelden dan in nuchtere staat: men mag
directer en ongeremder reageren, meer vrijheid
claimen en hoeft minder verantwoording af te
leggen over zijn gedrag (de time-outsituatie).
Een van de individuele factoren is de mate van
frustratie die onder de oppervlakte schuilgaat en
zich onder invloed van alcohol ontlaadt in geweld.
Diverse onderzoeken wijzen op een verband
tussen frustratie, alcohol en geweld. Opmerkelijk
in dit verband is een recent Nederlands onder-
zoek naar de relatie tussen alcohol en uitgaans-
geweld, waaruit blijkt dat uitkeringsgerechtigden
een vier keer grotere kans hebben geweld te
plegen dan personen die meer dan achttien uur
per week werken.

Of alcohol tot geweld leidt,
hangt af van situationele
omstandigheden, sociale
processen en individuele
factoren

In de aanpak van geweld

wordt als uitgangspunt

gehanteerd dat drank de

drempel verlaagt tot

agressie, maar niet de

oorzaak ervan is | foto:

Inge van Mill. 
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nuchtere boodschap
Speerpunt in het alcoholbeleid vormt het terug-
dringen van de consumptie van minderjarigen.
Er worden tal van initiatieven ontplooid, waarbij
vooral de vele voorlichtingsactiviteiten in het oog
springen. Alle goede bedoelingen ten spijt, is het
echter de vraag of een voorlichtingsboodschap
die in een ‘nuchtere’ omgeving wordt verkondigd,
wel doorsijpelt in een situatie die vooral als time-
out wordt beschouwd, waarbij andere, vrijere
regels gelden dan in het dagelijkse leven. Wat dat
betreft mag het geen verwondering wekken dat
de jeugd méér alcohol is gaan drinken en op
steeds jongere leeftijd begint met drank.
Het Peilstationonderzoek – een periodiek onder-
zoek onder scholieren – wijst uit dat in 2003 de
helft van de leerlingen in de groepen 7 en 8 van
de basisschool ooit alcohol gedronken heeft, op
14-jarige leeftijd ligt dit aantal al op 87 procent.
Van de middelbare scholieren die alcohol
gebruiken, drinkt 60 procent van de jongens en
44 procent van de meisjes gemiddeld meer dan
één glas op een doordeweekse dag. In het
weekend drinkt 43 procent van deze jongens en
35 procent van de meisjes 5 glazen of meer.
Bij 17 procent van de jongens en 6 procent van
de meisjes komt de teller in het weekend uit op
10 glazen of meer.

Veel voorlichtingscampagnes over alcohol
behoren tot de primaire, dadergerichte preventie
(algemene, op potentiële daders gerichte
maatregelen). Speciaal voor degenen die onder
invloed van alcohol een geweldsdelict hebben
gepleegd, zijn er ook tertiaire, dadergerichte
programma’s ontwikkeld (gericht op feitelijke
daders). Voorbeelden zijn de projecten ‘Jongleren’,
‘Preventie alcoholgerelateerde delicten’ en
‘Middelen en delict’ en de taakstraf ‘Training
alcoholdelinquentie’. Deze programma’s worden
ingezet wanneer het kalf reeds te veel heeft
gedronken. Bij de verstrekking van alcohol zou
strikt de hand moeten worden gehouden aan
wettelijke regels als het verbod op het schenken
van (sterke) drank aan jongeren en aan lieden die
in kennelijke staat verkeren. Wettelijk is bepaald
dat de verkoop van alcohol aan jongeren onder de
16 jaar verboden is. Daarnaast geldt er een verbod
op de verkoop van sterke drank aan jongeren
tussen de 16 en 18 jaar. Handhaving van deze
regels is in handen van de Voedsel en Waren
Autoriteit. De indruk bestaat echter dat zij te
weinig capaciteit heeft om voldoende toezicht uit
te oefenen. Een van de maatregelen in het
Actieplan tegen geweld is dan ook gericht op het
verbeteren van het toezicht op de naleving van
de leeftijdgrenzen.

Tabel 1> Percentages alcoholgebruik onder jongeren in 1992, 1999 en 2003

Leeftijd Jongens Meisjes

1992 1999 2003 1992 1999 2003

12 46 56 73 33 38 68

13 55 68 81 50 57 76

14 68 77 88 68 71 87

15 76 86 91 79 87 89

16 88 92 93 85 86 90

17/18 89 93 95 91 89 93

Bron: Trimbos Instituut, 2004
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alcoholregistratie
Daarnaast zullen programma’s die inzicht bieden
in de gevolgen van overmatig alcoholgebruik,
vaker opgelegd moeten worden dan thans
gebeurt. Echter, tot nu toe registreert de politie
niet standaard of er sprake is van alcoholgebruik,
wanneer zich een geweldsdelict heeft voor-
gedaan. Daardoor blijft een op het alcoholgebruik
toegespitste reactie van de hulpverlening en
justitie achterwege. Om dit te realiseren wordt
eerst gestart met twee experimenten met de
registratie van alcoholgerelateerd geweld, zodat
alle voetangels en klemmen bij landelijke
invoering in kaart kunnen worden gebracht.
Hobbels zijn onder meer de wettelijke belemme-
ringen om te controleren op alcoholgebruik na
geweld en het aanpassen van het registratie-

systeem van de politie. Om het nog ingewikkelder
te maken zal tijdens de experimenten, die zullen
plaatsvinden in de gemeenten Wageningen en
Schouwen-Duiveland (Renesse), ook geregistreerd
worden op drugsgebruik als mogelijke risico-
factor voor het plegen van geweld. Hoewel er
slechts weinig onderzoek is verricht naar de
relatie tussen harddrugs en geweld, zijn experts
ervan overtuigd dat drugs een belangrijke factor

vormen bij het ontstaan van geweld. De schaarse
onderzoeken op dit terrein combineren de invloed
van drugs echter veelal met die van andere
verslavende middelen en dan blijkt dat vooral de
combinatie van alcohol en drugs zoals speed en
cocaïne de agressie sterk bevordert. Dit verband is
sterker dan de relatie tussen alleen alcohol en
geweld. Maar omdat het aantal combigebruikers
aanzienlijk kleiner is dan het aantal consu-
menten van alcohol, is hun aandeel in de totale
geweldscriminaliteit veel geringer. <<

Echter, tot nu toe registreert de
politie niet standaard of er
sprake is van alcoholgebruik,
wanneer zich een geweldsdelict
heeft voorgedaan. Daardoor
blijft een op het alcoholgebruik
toegespitste reactie van de
hulpverlening en justitie
achterwege

www
Het Actieplan tegen geweld is te downloaden
van www.hetccv.nl
De brief waarin de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het
actieplan voor de Tweede Kamer toelichten is te
downloaden van www.veiligheidsprogramma.nl



door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“Mensen zeggen vaak:‘Horecaondernemers zijn alleen uit
op veel omzet en maken zich niet druk om veiligheid’. Het
tegendeel is waar. Bedrijven in de horeca zijn juist gebaat bij
een veilig uitgaansgebied. Veiligheid vormt een economisch
belang. En dan bedoel ik veiligheid in de breedste zin van
het woord, niet alleen met het oog op criminaliteits-
preventie maar ook op het gebied van eten en drinken,
technische voorzieningen, brandveiligheid en zo meer.
Gasten moeten zich veilig voelen, anders mijden ze
horecagelegenheden. Een horecaondernemer zal zich altijd
inspannen voor veiligheid in zijn omgeving en ook
investeren in het verhogen van de veiligheid.”

Jeu Claes (57), sinds zeven jaar directeur van ondernemers-
organisatie Koninklijk Horeca Nederland, somt moeiteloos
maatregelen op die massaal zijn genomen na een reeks
gewelddadige incidenten in de tweede helft van de jaren
negentig:“Opleiding van medewerkers. Aannemen van
gediplomeerde portiers. Installeren van detectiepoortjes.
Aanbrengen van ander glas. Aanleggen van goede nood-
uitgangen. Allemaal maatregelen die worden getroffen om
een zaak veiliger te maken. Er zijn honderden miljoenen
euro geïnvesteerd in een veiliger uitgaansleven. En nog
gaan er ieder jaar tientallen miljoenen naar veiligheids-
maatregelen.”

Claes neemt op het kantoor in Woerden, waar voor de
ingang een stoeptegel met een lieveheersbeestje ligt,
uitgebreid de tijd om de visie van de horecaondernemers
uiteen te zetten.“Sinds eind jaren negentig geldt de horeca
als een steunpilaar in het veiligheidsbeleid. De overheid
beschouwt ons als medeoplosser van het probleem. Dat mag
ook wel want de horeca houdt elk weekeinde twee miljoen
mensen van de straat. Binnen de bedrijven is er door allerlei
maatregelen weinig trammelant meer. Het geweld heeft
zich verplaatst naar het publieke domein. Het zou te
gemakkelijk zijn om de houding aan te nemen dat de
overheid het dan maar moet oplossen. Wij hebben er ook
belang bij dat het buiten op straat veilig is en het is dus
logisch dat wij afspraken maken met gemeente, politie en
justitie.”

Koninklijk Horeca Nederland telt 20500 leden die bijna
80 procent van de jaarlijkse 14 miljard euro omzet in de
horecabranche voor hun rekening nemen. In 1998 heeft de
organisatie, samen met onder meer enkele ministeries, het
initiatief genomen tot het formuleren van de Handreiking
Veilig Uitgaan. Daarin staan adviezen aan gemeenten,
politiekorpsen, horecabedrijven en het openbaar ministerie
(OM) om de veiligheid in uitgaansgebieden te verbeteren.
De handreiking moest ook de samenwerking tussen alle
betrokken partijen bevorderen en versterken. In zo’n
tweehonderd gemeenten wordt gewerkt volgens deze
methode. In bijna de helft daarvan is het geformaliseerd in

INTERVIEW Directeur Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland: 

“HOE RUIMER DE OPENINGS
AGRESSIE EN GEWELD” 

Bedrijfsleven
Geweldsincidenten in uitgaansgebieden hebben van veiligheid in het
uitgaansleven een beladen onderwerp gemaakt. Dat doet volgens directeur Jeu
Claes van Koninklijk Horeca Nederland geen recht aan de inspanningen van
horecaondernemers. De honderden miljoenen euro die ‘zijn’ bedrijfstak in de
afgelopen tien jaar heeft geïnvesteerd, werpen volgens hem wel degelijk
vruchten af.“Over het algemeen voelen mensen zich veilig als ze bij horeca-
bedrijven binnen zijn”, zegt hij stellig in een interview met secondant.
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een convenant met afspraken over de aanpak van veiligheid
in uitgaanscentra en in of rond horecabedrijven.
Bijvoorbeeld door toezicht op verantwoord horecagebruik,
extra surveillance, cameratoezicht, toelatingsbeleid,
huisregels, maar ook preventieve maatregelen zoals
opleiding van horecamedewerkers tegen agressie, geweld
en overvallen.

gevoel van urgentie
“Geweld in het uitgaansleven is geen nieuw fenomeen.
Al tijdens de jaren zestig werd gevochten op jaarmarkten
en kermissen. Ook toen speelde vaak overmatig alcohol-

gebruik een rol. Verschil is dat mensen vroeger op de vuist
gingen en dat sinds tien, vijftien jaar wapens worden
gebruikt. Het heeft te maken met een verharding van de
maatschappij. De gewelddadige incidenten eind jaren
negentig, onder meer in Gorinchem en Leeuwarden, hebben
iedereen met beide benen op de grond gezet. En gezorgd
voor een gevoel van urgentie om er alles aan te doen dat
iedereen zich weer veilig zou kunnen voelen in een
uitgaansgebied.”

De convenanten noemt Claes een enorm succes.“Wij hebben
een algemeen partnershipmodel ontwikkeld met voor elke

TIJDEN, HOE MINDER

Jeu Claes: “Wij merken ieder weekeinde dat er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen.” / foto: Inge van Mill.



partij zijn eigen rol omschreven. Op basis daarvan praten
betrokken partijen in een gemeente om tot doeltreffende
afspraken te komen voor het eigen gebied. Partijen moeten
als het ware het convenant hebben doorleefd voordat ze hun

handtekening zetten. Dan krijg je maatwerk. Het werkt in de
praktijk uitstekend. Ik kreeg daarvan persoonlijk al vrij snel
een bewijs. Mijn zoon studeerde in Tilburg dat onder de
inmiddels overleden burgermeester Johan Stekelenburg
een van de eerste convenanten had getekend. Onderdeel
daarvan was streng optreden van de politie tegen wild-
plassen. Het tweede weekeinde dat het van kracht was,
kreeg mijn zoon een bekeuring. Toen hij zich daarover bij
mij beklaagde, zei ik alleen maar:‘Prima. Het werkt!’”

Het proces om tot afspraken te komen is in de ogen van
directeur Claes nog belangrijker dan het convenant zelf.
“Als je enige tijd samen bezig bent met het in kaart brengen
van de uitgaanssituatie in de gemeente en het bekijken hoe
bepaalde problemen het beste kunnen worden aangepakt
dan ontstaat een vertrouwensbasis. Pas als er vertrouwen is,
kun je ervan op aan dat iedereen zijn uiterste best zal doen
afspraken na te komen. Naast de gemeente, de politie en het
OM willen horecaondernemers ook graag omwonenden en
bijvoorbeeld discobezoekers bij een convenant betrekken.
Dan kun je ernaar streven de overlast tot een minimum te
beperken en je kunt afspraken maken over wat eenieder
moet doen als overlast ontstaat.”

kwaliteitsmeter
Kennelijk is niet alleen de horecabranche tevreden over de
convenanten maar ook de gemeenten, de politie en het OM
want er is inmiddels een vervolg ontwikkeld: de Kwaliteits-
meter Veilig Uitgaan. Claes:“De kwaliteitsmeter is ontstaan
op initiatief van de politie en Koninklijk Horeca Nederland,
ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie

en Veiligheid, werkt daaraan opnieuw van harte mee. Het is
een hulpmiddel dat de naleving van de afspraken uit een
convenant meetbaar maakt. Je kunt de effectiviteit van een
convenant in kaart brengen en als er aanleiding toe is de
afspraken vernieuwen. We staan aan de vooravond van het
uitrollen van de kwaliteitsmeter. Ieder jaar zullen twintig
tot dertig gemeenten starten. Onder andere Eindhoven,
Gouda en Den Haag hebben er inmiddels een. We gaan
proberen in alle gemeenten zover te komen.”

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan moet voor alle partijen
een stimulans zijn om tot een verfijning van de afspraken te
komen, meent Claes. Hij zou het een goede zaak vinden als
de meter leidt tot een gezonde concurrentie tussen
gemeenten waardoor het verbeterproces aan snelheid en
diepgang wint.“Ik hoop dat tussen gemeenten competitie
gaat ontstaan, in de zin van ‘wij doen het op dit gebied beter
dan jullie, kom maar eens kijken’. Dan kunnen andere
gemeenten daar weer een voorbeeld aan nemen. Het is
tenslotte allemaal mensenwerk. De gemeente Delft heeft
bijvoorbeeld één man in dienst die voor de gemeente alles
coördineert wat met horeca te maken heeft. Hij heet Jaap en
iedereen kan hem bellen. De politie zou ook zo iemand
moeten hebben of zou in ieder geval één telefoonnummer
moeten hebben dat iedereen kan bellen als het over de
horeca gaat. Een horecaondernemer is een vakman. Hij voelt
het aan als er op een avond in zijn zaak iets mis zou kunnen
gaan. Het zou goed zijn als hij het ‘horecapolitienummer’
kan bellen om de politie ervan op de hoogte te brengen dat
hij een risicogroep in zijn zaak heeft. Op die manier kun je in
samenspel problemen voorkomen. Dan houd je het rustig in
Nederland.”

Het beperken van de openingstijden van horecagelegen-
heden biedt volgens hem geen soelaas.“Mijn stelling is:
hoe ruimer de openingstijden, hoe minder agressie en
geweld. Nu heeft een gemeente een bepaalde sluitingstijd.
Het gevolg is dat iedereen tegelijkertijd op straat komt en
tegelijkertijd een bus of een taxi wil. Dan krijg je dat mensen
elkaar gaan uitdagen. Op sommige plaatsen gaat het om
duizenden jongeren die na sluiting op straat zijn. Wij
bepleiten vrije sluitingstijden. Dat is voor iedereen beter.
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“Een horecaondernemer is een vakman.
Hij voelt het aan als er op een avond in
zijn zaak iets mis zou kunnen gaan”



SECONDANT #1 | FEBRUARI 2006 47

De beste oplossing is vanaf een bepaald tijdstip niemand
meer binnen laten en dan vrij zijn in het moment van
sluiten. We zullen in de toekomst af moeten van hele
stringente openingstijden.”

gebiedsverbod
Directeur Claes constateert dat de uitgaanspopulatie in
vergelijking met vijftien jaar geleden sterk is veranderd.
“Op het ogenblik zijn er heel veel jongeren van wie beide
ouders werken. Ze komen uit een ‘onderhandelingshuis-
houden’ waar ze volop kunnen marchanderen. De ervaring
leert dat ze zich in een discotheek keurig gedragen zolang je
maar duidelijk bent. Strenge regels en deze ook handhaven.
Dat geldt ook voor de convenanten. Jongeren zijn als de dood
dat ze in een bepaalde disco geweerd worden en er niet meer
bijhoren. Op de keper beschouwd gaat het de laatste tijd dan
ook best goed en is de situatie vrijwel overal redelijk onder
controle. Het gaat om slechts één procent van het publiek
dat uit is op incidenten en het feest wil verstieren. Die één
procent moet je in de gaten houden en proberen te isoleren.
Als ze in de fout gaan moeten ze een gebiedsverbod van een

aantal weken of maanden opgelegd krijgen. Gemeenten
hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om bestuurs-
rechtelijk gebiedsverboden op te leggen – dus zonder
toestemming van de rechter. Doorgaans wordt dit
instrument vooral gebruikt om draaideurcriminelen en
junks voor een aantal uur te weren. Het zou in het uitgaans-
leven ook goed werken, juist omdat het vaak over jongeren
gaat. Die vinden het vreselijk als ze worden buitengesloten.”

falende overheid
Hij maakt zich ernstige zorgen over het fenomeen van de
illegale cafés die als paddestoelen uit de grond rijzen en
ergert zich mateloos aan een overheid die niet daartegen
optreedt.“Jongeren gaan steeds meer drinken en gebruiken
drugs. Het indrinken is een gigaprobleem. Niemand houdt

er toezicht. Daarna gaan ze naar de stad en zo wordt de
professionele horecaondernemer opgezadeld met de
problemen. Wij merken ieder weekeinde dat er zaken
gebeuren die niet door de beugel kunnen. Er zijn gemeenten
met wel twintig illegale gelegenheden. Housefeesten in
fabriekshallen die in het weekeinde worden omgetoverd tot
een danstent. Twaalf- en dertienjarigen die zich dronken
drinken. Nagenoeg iedereen weet het en iedereen steekt
zijn kop in het zand. Wij preken in de woestijn.”
Het geeft Jeu Claes een dubbel gevoel bij het beschrijven van

de positieve ontwikkelingen op het gebied van criminali-
teitspreventie en veiligheid in het uitgaansleven.“Als je ziet
hoe professioneel horecaondernemers tegenwoordig
werken, de investeringen die ze doen in mensen en
materieel, de inspanningen die ze verrichten om conve-
nanten na te komen. En dan is er een overheid die met twee
maten meet en niet echt durft op te treden tegen illegale
gelegenheden. Ze weten ervan, maar ze gedogen het.
Er zitten waarschijnlijk ook kinderen van de burgemeester
en de wethouders bij. Er is op dit gebied sprake van een
falende overheid.” <<

“Als ze in de fout gaan moeten ze een
gebiedsverbod van een aantal weken of
maanden opgelegd krijgen”

“Er zijn gemeenten met wel twintig
illegale gelegenheden. Housefeesten in
fabriekshallen die in het weekeinde
worden omgetoverd tot een danstent”
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De verkiezingen komen eraan. Ditmaal
de gemeenteraadsverkiezingen met
een sterk landelijke inslag. Plaatselijke
politici, al dan niet met een steun in de
rug of de hete adem in de nek van
landelijke lijstduwers, buitelen over
elkaar heen om hun beste beentje voor
te zetten om verloedering en vooral
overlast door (Marokkaanse en
Antilliaanse ) jongeren te lijf te gaan.
Daarbij worden ze soms geholpen door
de Operatie Jong of, op het verkeerde
been gezet door het drilplan van de
voorzitter van taskforce-jeugdwerk-
loosheid. Liefst 40000 jeugdigen
komen zonder aanzien des persoons
voor het drilplan in aanmerking.
Dat drilplan is in goede aarde gevallen
bij het kabinet maar roept grote
weerstand op bij de deskundigen.
De laatsten zijn er voorstander van
eerst een individuele screening te
houden om de werkelijke problematiek
van de jeugdige te achterhalen. Daar-
tussenin bewegen zich wat behoed-
zamere politici en bestuurders. Een op
het eerste oog aansprekend plan komt
uit Rotterdam met als simpele bood-
schap: een (Antilliaanse) jongere is of
op school, of hij werkt of hij zit vast.
Soms moet je de zaken versimpelen
(politici zijn soms tot niet meer in
staat), maar was het maar zo simpel.
Het gaat vaak in de vrije tijd verkeerd.
Omdat het vaak ontbreekt aan
mogelijkheden tot ontplooiing juist in
die vrije tijd.

Dat werd weer eens duidelijk tijdens de
oploop voor Marokkanen die in
Amsterdam noodzakelijk was om de
toenemende spanningen aldaar af te
leiden.“Wat wilt u mijnheer de burge-
meester! Er is hier ook geen bal te
doen!”, kon je horen na afloop van de
oploop. Of dat zo is? Ik heb mijn
twijfels. Er wordt wel degelijk wat
gedaan. Je merkt dat keer op keer
tijdens de jaarlijkse uitreiking van de
Hein Roethofprijs. Projecten, waar
jongeren bijvoorbeeld terecht kunnen
om te sporten (ook een vorm van
drillen?) Vaak particulier initiatief,
maar onvoldoende gesteund vanuit de
plaatselijke overheid. Dus simpel zou ik
zeggen: snel steunen die initiatieven.
Dat Rotterdam een andere inborst
heeft dan Amsterdam mag blijken uit
het feit dat men in Rotterdam geneigd
is te redeneren ‘voor wat hoort wat’.
Daar gaat men starten met de ‘Ik-doe-
normaal-contracten’ om eenvoudige
overlast te beteugelen. Als je je aan het
contract houdt dan is de gemeente
bereid in overleg met de jongere(n) de
nodige voorzieningen te treffen. In
Amsterdam kennen ze al iets dat daar
op lijkt: de zogenoemde straat-
contracten, maar dan zonder voor-
zieningen eraan gekoppeld. Die
moeten kennelijk nog komen. Maar
doelen kunnen gelukkig op meerdere
wijzen worden bereikt. Mijn oproep
aan de plaatselijke politici is: versimpel
de dingen niet, maar hou het simpel!

Doe vooral veel beloften naar de
(Marokkaanse en Antilliaanse) jeugd,
maar kom die beloften dan ook na.
De grootste fout is de jeugd als simpel
te beschouwen. Zij vormen ook uw
toekomst! <<

SECondant

Column

HOE SIMPEL IS SIMPEL?
BELOFTE MAAKT SCHULD!
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Het vergroten van de invloed van
burgers op publieke diensten, ook op
het gebied van politie en veiligheid,
geniet de laatste jaren de belang-
stelling van de Britse overheid. Het
Home Office heeft een aantal
initiatieven op dat gebied op een rij
gezet (Practical lessons for involving
the community in crime and disorder
problem-solving, 2005). In dat rijtje past
een ouder initiatief om de invloed van
burgers op het politiewerk te
vergroten: Neighbourhood Watch-
projecten. Zij zijn een uitvloeisel van
de nauwere banden die de politie in
de tweede helft van de 20ste eeuw
zocht met lokale burgers, om hen bij
criminaliteitsbestrijding in hun buurt
te kunnen betrekken (community
policing). In Groot-Brittannië bestaan
dergelijke projecten, die zijn
geïmporteerd uit de Verenigde Staten,
sinds begin jaren tachtig. Zij hebben als
doel om criminaliteit en angst voor
criminaliteit te verminderen, meestal
gaat het om buurtprojecten waarbij
wordt samengewerkt met de politie.
In 1995 werd een vrijwilligers-
vereniging opgericht om het concept
landelijk uit te dragen en te onder-
steunen: de National Neigbourhood
Watch Association. Volgens schat-
tingen van de NNWA telt Groot-
Brittannië grofweg 165000 van deze
projecten. Volgens de British Crime
Survey 2000 (BCS) is maar liefst een
kwart van de Britse huishoudens
aangesloten bij een project in de eigen
buurt (Neighbourhood Watch: findings
from the 2000 British Crime Survey,
Home Office, 2001). Dat betekent
ongeveer zes miljoen huishoudens.
Neighbourhood Watch heeft een
naamsbekendheid in Groot-Brittannië
die menig reclamebureau die een merk

bekend wil maken, zou doen water-
tanden: met slechts 1 procent die naar
eigen zeggen nog nooit ervan had
gehoord, kan met recht worden
gesproken van een household name.
Er is echter iets ongemakkelijks aan
deze projecten. Het is een probleem dat
zich vaker voordoet bij criminaliteits-
preventie: in de sociaaleconomisch
meer welvarende gebieden en onder
hogere inkomens is de bereidheid om
deel te nemen aan een preventieproject
groter dan in achterstandsgebieden
met veel criminaliteit. Volgens de BCS
zijn burgers in welvarende buurten en
buitenwijken het meest geneigd om
aan deze projecten deel te nemen, en
burgers in wijken met sociale woning-
bouw en in achterstandsgebieden het
minste. En in gebieden met een laag
inbraakrisico nemen meer burgers deel
aan deze projecten dan in gebieden
met een hoog inbraakrisico.

Het vertrouwen in NW-projecten
lijkt grenzeloos: driekwart van de
respondenten (zowel deelnemers als
niet-deelnemers) denkt naar eigen
zeggen dat Neighbourhood Watch
delicten zoals inbraak kan voorkomen.
Neigbourhood Watch drijft vooral op
een goede naamsbekendheid en lijkt
een voorbeeld van de gedachte ‘baat
het niet dan schaadt het niet’. Want in
evaluaties is weinig ondersteuning
gevonden voor deze projecten.
Zo windt Lawrence E. Sherman in
zijn moeder aller meta-evaluaties
Preventing Crime: What Works,
what doesn’t work, what's promising
(1998, hoofdstuk 8,‘Policing for Crime
Prevention’) er geen doekjes om:“One
of the most consistent findings in the
literature is also the least well-known
to policymakers and the public.

The oldest and best-known community
policing program, Neighborhood
Watch, is ineffective at preventing
crime.” In Australië heeft het concept
ook vaste voet aan de grond gekregen,
ondanks dat onderzoeken naar de
effectiviteit ervan volledig ontbreken.
De criminologe Jenny Fleming pleit –
in ‘Working Together’: Neighbourhood
Watch, Reassurance Policing and the
Potential of Partnerships (2005) – ervoor
om NW op een radicaal andere wijze te
beoordelen. In plaats van op crimina-
liteitsbestrijding moet het als samen-
werkingsverband (tussen politie,
bedrijfsleven, overheidsorganisaties
en de lokale gemeenschap) dat goed
nabuurschap en sociale cohesie in
kwetsbare buurten moet bevorderen,
worden beoordeeld. Op basis van
eerder onderzoek kan worden aange-
nomen dat door de buurtbewoners
gerust te stellen, het vertrouwen in de
buurt te versterken, het contact tussen
burgers en politie te verbeteren en de
legitimiteit van het politieoptreden te
vergroten – als nevendoel veelvoor-
komende criminaliteit kan worden
teruggedrongen. Maar zulke aannames
vragen wel om een strenge, systema-
tische evaluatie, waarschuwt Fleming.
Wijze woorden die evengoed gelden
voor alle ándere vormen van preventie
(publiek-private samenwerkings-
verbanden, partnerschappen) waarin
de nadruk ligt op een procesmatige
benadering.<< Alfred Hakkert 

NAAM GEMAAKT 
Buitenlandse berichten
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Het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid heeft met de
Handreiking Cameratoezicht zijn eerste
publicatie van het jaar uitgebracht.
Deze handreiking geeft ondersteuning
aan de Wet cameratoezicht op open-
bare plaatsen. Met de wet kan de
gemeenteraad de burgemeester de
bevoegdheid verlenen om voor een
bepaalde duur cameratoezicht op
openbare plaatsen uit te voeren. De
publicatie is bedoeld voor gemeenten
en andere mogelijke partijen: de politie
en het openbaar ministerie. Het gaat
hierbij om toezicht op de openbare orde
en veiligheid en uitdrukkelijk niet om
camera’s die primair voor opsporing en
vervolging worden gebruikt.

Cameratoezicht wordt steeds meer
toegepast in de particuliere en private
sector. Op dit moment kennen onge-
veer honderd gemeenten camera-
toezicht. De privacy van mensen vraagt
om duidelijke richtlijnen hoe met
camerabeelden om te gaan. De Wet
cameratoezicht op openbare plaatsen,
het nieuwe artikel 151c van de
Gemeentewet, voorziet hierin.
De handreiking biedt gemeenten
houvast en maakt een efficiënte en

uniforme samenwerking tussen alle
partijen mogelijk.

In de publicatie staat een omschrijving
van de wet en de doelstellingen ervan.
Daarnaast wordt ingegaan op de
effecten van cameratoezicht, de kosten
die ermee gemoeid zijn en de wijze
waarop gemeenten toezicht kunnen
implementeren, uitvoeren en evalu-
eren. Oriëntatie op de mogelijkheden
vormt een wezenlijk onderdeel. Voor
een optimaal resultaat is het belangrijk
dat vooraf goed wordt afgewogen of
cameratoezicht wel echt wenselijk is.
Uitgangspunt is altijd preventief
toezicht. Is er in een bepaalde buurt
sprake van veel geweld, ligt camera-
toezicht dan voor de hand? Bij geweld
hoeft dit niet zo te zijn. Gewelds-
delicten zijn veel impulsiever dan
bijvoorbeeld auto-inbraken. Camera’s
kunnen wel efficiënt zijn bij de
afhandeling, maar spelen bij preventie
een minder grote rol. Cameratoezicht is
het meest effectief als er ook snel
gereageerd kan worden. Dit betekent
dus de beelden live bekijken en zorgen
voor een snelle opvolging. Als dit
ondoenlijk is, dan is het maar de vraag
of de investering van een

camerasysteem wel loont.

De publicatie speelt in op de behoeften
en de vragen uit de praktijk. De hand-
reiking bevat twintig veelgestelde
vragen en een beschrijving van de
rollen en verantwoordelijkenheden
van de verschillende partijen. Tevens
worden aanbevelingen gedaan en
mogelijke scenario’s geschetst. Het CCV
heeft voor deze publicatie nauw
samengewerkt met onder andere de
VNG en het College Bescherming
Persoonsgegevens (CPB). Het CCV is
verantwoordelijk voor het beheer en
adequate en uniforme uitvoering van
de Wet cameratoezicht en heeft hiertoe
ook beoordelingsrichtlijnen opgesteld
om duidelijke prestatie-eisen te stellen
aan camerasystemen. Op de website
van het CCV – www.hetccv.nl – zijn
zowel de handreiking als de beoor-
delingsrichtlijnen te vinden. <<
Linda Volkers is coördinator communicatie bij het

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

CCV-nieuws

CAMERATOEZICHT
IN BEELD
Wanneer mogen gemeenten overgaan tot cameratoezicht en op welke plaatsen
mag dit dan? Hoe lang mogen vastgelegde beelden worden bewaard en wat mag
er mee worden gedaan? Hoe kan ik mij oriënteren op cameratoezicht? Een greep
uit de vragen die veel gesteld worden over cameratoezicht. Het onderwerp leeft:
maatschappelijk, maar ook bij professionals.
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secondant is een uitgave van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is
een voortzetting van SEC: tijdschrift
over samenleving en criminaliteits-
preventie. Met ingang van 2005 is de
naam gewijzigd in secondant, waar-
mee het ondersteunen van betrokke-
nen op het gebied van criminaliteits-
preventie en veiligheid en informeren
over kennis en ontwikkelingen op het
gebied van de criminaliteitspreventie
en veiligheid wordt bedoeld.
secondantwil voor eenieder die
werkzaam is op het terrein van de
criminaliteitspreventie en veiligheid
een medium zijn voor praktische en
actuele informatie over de praktijk van
criminaliteitspreventie. Ook wil
secondantdeskundigheid bevorderen
en nieuwe ideeën op het gebied van
criminaliteitspreventie genereren.
Hoofddoel is: het bijdragen aan de
implementatie van criminaliteits-
preventie in brede zin, door te
informeren over initiatieven en
ontwikkelingen op het brede terrein
van de criminaliteitspreventie. Hierbij
vormen (wetenschappelijke) onder-
zoeksbevindingen ten aanzien van
bewezen effectieve methoden, best
practices en evaluatieonderzoek de
leidraad. Bijdragen staan in het teken
van inhoudelijke objectiviteit en
kritische oordeelsvorming. Opname
van een artikel in het tijdschrift
betekent niet dat de inhoud ervan het
standpunt van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
weergeeft.secondantverschijnt vijf
maal per jaar (waaronder een
dubbeldik zomernummer) in een
oplage van 20000.
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